
Introducerar de lättaste stålfälgarna för trailers i Europa

Upp till fyra kilos viktbesparing per fälg



Accuride lanserar de lättaste stålfälgarna för trailers i Europa
Accuride upprätthåller sin världsledande position inom viktminskning av stålfälgar och introducerar nu den lättaste 
produktportföljen i Europa för trailers. De tre mest populära fälgmodellerna på den europeiska marknaden erbjuder fyra 
kilos viktbesparing per fälg jämfört med deras föregångare. Detta motsvarar 32 kilos viktbesparing för ett ekipage med 
trailer och dragbil. Med gynnsamma egenskaper såsom reducerad vikt, ytterligare nyttolast och ökad ROI bjuder dessa 
nya tillskott på avancerad stålfälgsteknologi som är oöverträffad i branschen.

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

För mer information:  +49 (0) 212 701 2212 |  accuridecorp.com
Accuride Wheels Solingen GmbH  |  Weyerstrasse 112-114  |  42697 Solingen Germany
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Dimension Nytt art. 
nummer

Vikt* 
(kg) Bulthål Centrering ET 

(mm)
Max last 

(kg) Utgående art. nr

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

Gammal fälgdesign

Accurides nya design 

Kombinationen av Accurides nya fälgkontur, 100% HSLA-materialkonstruktion och ny fälgdesign ger den lättaste 
produktportföljen i branschen. Dessa fälgar uppfyller alla europeiska teststandarder LBF-BIAX EUWA 3.23 och 
EUWA ES 3.11.

Behörighet och beställning
Fälgar kommer att finnas tillgängliga under Q1 2020. Kontakta din Accuride-representant för mer information om 
detta nya, spännande produktutbud.

Om Accuride Corporation
Accuride Corporation är en ledande leverantör av fälgar till den nordamerikanska och europiska kommersiella 
fordonsindustrin och har sitt huvudkontor i Evansville, Indiana, USA. Företagets produkter inkluderar fälgar och 
fälgkomponenter av stål och aluminium till kommersiella fordon och stålfälgar för den europeiska fordonsmarknaden 
samt den globala marknaden för jordbruks-, bygg- och industrifordon. Företagets produkter marknadsförs under sina 
respektive varumärken som inkluderar Accuride®, Accuride Wheel End Solutions™, Gunite® och KIC®. Accuride är ett 
portföljbolag till Crestview Partners. För mer information: www.accuridecorp.com.

Avancerad konstruktion

*Nominell vikt visad, faktisk vikt kan variera.


