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Ζάντες ελαφρού κράματος Ford
Πηγαίνοντας πιο μακριά

Ειδικά κατασκευασμένες για το Ford σας
Οι ζάντες ελαφρού κράματος Ford είναι σχεδιασμένες 
να κάνουν το Ford που οδηγείτε ακόμα πιο εντυπωσι-
ακό. Αλλά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. 

Οι ζάντες ελαφρού κράματος που διαθέτουμε είναι 
σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ειδικά για τα 
αυτοκίνητα Ford, με τα ίδια υψηλά στάνταρ όπως και τα 
ίδια τα αυτοκίνητα. Κάτι που σημαίνει ότι μπορείτε να 
βασιστείτε πάνω τους για την ασφάλεια, την ακεραιό-
τητα και την αξία του Ford σας. 

Η Ford διαθέτει σχεδόν εκατό διαφορετικές ζάντες σε 
διάφορα σχέδια και μεγέθη (από 14" έως 18") για όλα τα 
μοντέλα Ford. Εδώ μπορείτε να μάθετε γιατί οι ζάντες 
ελαφρού κράματος της Ford είναι τόσο ιδιαίτερες και 
πώς μπορούν να αναδείξουν και το δικό σας Ford.



Γιατί ζάντες ελαφρού κράματος 
Ford;
Η Ford κατασκευάζει ζάντες ελα-
φρού κράματος μόνο για τα μοντέλα 
Ford και για κανένα άλλο αυτοκί-
νητο. Και, μάλιστα, ικανοποιούν 
όλες τις απαιτήσεις του κατασκευ-
αστή του αυτοκινήτου για το οποίο 
προορίζονται, χωρίς κανέναν συμβι-
βασμό στην ποιότητα ή τη σχεδίαση, 
αφού πρόκειται για την ίδια τη Ford. 
Έτσι μπορούμε να επικεντρωθούμε  
στο να σχεδιάζουμε και να κατα-
σκευάζουμε ζάντες ελαφρού κρά-
ματος που ταιριάζουν άψογα στο 
συγκεκριμένο μοντέλο για το οποίο 
προορίζονται.

Ακόμα καλύτερη απόδοση
Οι ζάντες ελαφρού κράματος που 
κατασκευάζουμε σχεδιάζονται για 
συγκεκριμένα μοντέλα της Ford, 
έτσι γνωρίζουμε ακριβώς τις προ-
διαγραφές που απαιτούνται. Όμως 
προχωράμε ακόμα περισσότερο, 
ώστε να έχουν ένα ικανό περιθώριο 
σιγουριάς στην ικανότητα φορτίου  
αλλά και στην ασφάλεια που παρέ- 
χουν.

Ελεγμένες και πιστοποιημένες
Οι ζάντες ελαφρού κράματος της 
Ford ελέγχονται για την αντοχή 
και την ανθεκτικότητά τους σε 
κάθε στάδιο της σχεδίασης και της 
κατασκευής τους. Αυτό σημαίνει ότι 
καλύπτουν, με απόλυτη σιγουριά, 
τα κορυφαία ποιοτικά στάνταρ της 
Ford και έχουν την ίδια κορυφαία 
ποιότητα κατασκευής όπως και το 
Ford σας.

Τι σημαίνει
Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε 
ζάντες ελαφρού κράματος για κάθε 
συγκεκριμένο μοντέλο, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στην έγκριση 
τύπου του συγκεκριμένου μοντέλου 
βάσει των κανόνων πιστοποίησης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό 
σημαίνει, πολύ απλά, ότι δεν απαι-
τείται άλλος έλεγχος ΚΤΕΟ και 
δεν υπάρχει κανένα θέμα για την 
ασφάλεια του αυτοκινήτου, αν  
τοποθετήσετε ζάντες ελαφρού  
κράματος Ford. Απλά τις τοποθε-
τείτε και συνεχίζετε να οδηγείτε  
με απόλυτη σιγουριά.

Τις τοποθετείτε και φεύγετε
Μπορείτε να τοποθετήσετε ζάντες 
ελαφρού κράματος Ford στο Ford 
σας πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. 
Οι ζάντες είναι ειδικά σχεδιασμένες 
για το Ford σας κι έτσι δεν απαιτείται 
καμία τροποποίηση, άσχετα από το 
μέγεθος της ζάντας ή του ελαστι-
κού. Χρησιμοποιούνται τα αρχικά 
κεντρικά τάσια και τα αρχικά παξιμά-
δια της Ford, χωρίς να χρειάζονται 
πρόσθετα εξαρτήματα. 

Αυτό σημαίνει μικρότερα έξοδα 
τοποθέτησης αλλά και προστασία 
της εγγύησης του αυτοκινήτου, η 
οποία μπορεί να μην ισχύει πλέον 
αν τοποθετηθούν άλλες ζάντες, 
ιδιαίτερα αν απαιτούνται τροποποι-
ήσεις στο αυτοκίνητο για την 
τοποθέτησή τους.

Η τελευταία πινελιά
Οι σωστές ζάντες ελαφρού κρά-
ματος μπορούν να αναδείξουν 
πραγματικά το Ford σας, ενώ μια 
λανθασμένη επιλογή μπορεί να έχει 
τα αντίθετα αποτελέσματα. Σχεδια-
σμένες σύμφωνα με την τελευταία 
μόδα, για να συμπληρώνουν ειδικά 
το στυλ του δικού σας Ford, οι 
ζάντες ελαφρού κράματος μπορούν 
να κάνουν ένα όμορφο αυτοκίνητο 
Ford ακόμα πιο εντυπωσιακό.



Οι κατασκευαστές που παράγουν ζάντες ελαφρού κράμα-
τος πρέπει να κάνουν συμβιβασμούς. Εσείς όμως όχι.

Ford έναντι του ανταγωνισμού
Οι ζάντες ελαφρού κράματος Ford είναι 
οι μόνες που έχουν εξελιχθεί ειδικά για 
το Ford σας και έχουν ελεγχθεί εξα-
ντλητικά για τις επιδόσεις, την αντοχή 
και την ασφάλειά τους. 

Οι κατασκευαστές που παράγουν 
ζάντες ελαφρού κράματος, σχεδιάζουν 
και παράγουν ζάντες για μια τεράστια 
γκάμα μοντέλων διαφόρων κατασκευ-
αστών και έτσι δεν είναι δυνατό να 
έχουν τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές 
στη σχεδίαση και τον έλεγχό τους. 
Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τον 
προϋπολογισμό, τους πόρους, τις 
εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό ή 
ακόμα και τον χρόνο που είμαστε δια-
τεθειμένοι να αφιερώσουμε εμείς στην 
εξέλιξη ενός τέτοιου προγράμματος για 
να εξασφαλίσουμε την ποιότητα και την 
ασφάλεια που έχουν οι ζάντες ελαφρού 
κράματος που κατασκευάζουμε.

Στο τιμόνι
Κάθε ζάντα ελαφρού κρά-
ματος Ford έχει τη δική 
της μεγάλη ιστορία – από 
την αρχική σχεδίαση, στις 
εξαντλητικές δοκιμές και 
στην ποιοτική παραγωγή.

Φάση 2: Μελέτη υλοποίησης 
Όταν οριστικοποιηθεί το σχέδιο, το 
μελετητικό τμήμα κάνει μια μελέτη 
υλοποίησης για το συγκεκριμένο 
μοντέλο Ford – συνυπολογίζοντας 
ακόμα και μελλοντικά μοντέλα αυτο-
κινήτων που βρίσκονται στο στάδιο 
της εξέλιξης. Η μελέτη καλύπτει 
όλους τους τύπους αμαξωμάτων, 
εξασφαλίζοντας ότι ικανοποιούνται 
όλα τα ποιοτικά στάνταρ και οι 
απαιτήσεις ασφαλείας, για όλα τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά κατα-
νομής φορτίου.

Φάση 1: Επιστημονική σχεδίαση
Για κάθε νέα ζάντα ελαφρού κράμα-
τος Ford, δημιουργείται αρχικά ένα 
βασικό σχέδιο από τη σχεδιαστική 
ομάδα της Ford. Στη συνέχεια, 
υπολογίζονται οι απαραίτητες προ-
διαγραφές για κάθε συγκεκριμένο 
μοντέλο αυτοκινήτου, χρησιμοποι-
ώντας προηγμένες επιστημονικές 
και μαθηματικές μεθόδους υψηλής 
ακρίβειας.

Φάση 3: Εξέλιξη πρωτοτύπου
Στη συνέχεια, κατασκευάζονται 
πρωτότυπα μοντέλα και υποβάλλο-
νται σε εξονυχιστικό στατικό έλεγχο 
(περιλαμβάνεται και ακτινοσκόπηση 
με ακτίνες X) για αποκλίσεις στις 
διαστάσεις, ελαττώματα του υλικού, 
διαρροές, ανισορροπίες και αντοχή 
σε πρόσκρουση.

Φάση 4: Δοκιμή στο δρόμο
Η δοκιμή αντοχής του αυτοκινήτου 
στο πεδίο δοκιμών της Ford, αντι-
προσωπεύει για κάθε ζάντα 240.000 
χιλιόμετρα οδήγησης σε διάφορες 
καθημερινές καταστάσεις οδήγησης, 
αλλά και σε ακραίες συνθήκες. Από 
την αρχική εξέλιξη μέχρι την ολο-
κλήρωση της δοκιμασίας αντοχής 
στο αυτοκίνητο, η απαιτούμενη 
περίοδος για κάθε ζάντα διαρκεί  
έως και τέσσερις μήνες.

Φάση 5: Δοκιμασία αντοχής και 
ανθεκτικότητας
Επιπλέον, οι ζάντες ελαφρού 
κράματος Ford υποβάλλονται σε 
εξαντλητικές εργαστηριακές δοκι-
μές αντοχής σε δύο άξονες, σε ένα 
ειδικό μηχάνημα το οποίο κατασκευ-
άστηκε πρόσφατα συγκεκριμένα για 
τον σκοπό αυτό. 

Οι δοκιμές αυτές προσομοιώνουν 
πραγματικές συνθήκες οδήγησης 
και ισοδυναμούν συνολικά με 
300.000 χιλιόμετρα οδήγησης, με 
τη ζάντα να έχει υποστεί σκόπιμα 
βλάβη, για να ελεγχθεί η συμπερι-
φορά της σε ακραίες καταστάσεις, 
όπως αν χτυπήσει στο κράσπεδο. 
Οι δοκιμές αυτές αναπαράγουν 
διαφορετικές ταχύτητες, φορτία, 
ακραίους ελιγμούς και στροφές σε 
ανώμαλο δρόμο. Τουλάχιστον τρείς 
ζάντες από κάθε σχέδιο πρέπει να 
περάσουν το τεστ αυτό για να εγκρι-
θεί το σχέδιο για παραγωγή.
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Feel the difference

Το έντυπο αυτό ήταν ακριβές κατά το χρόνο έκδοσής του. Πολιτική της Ford, όμως, είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων της.  
Για τις τελευταίες πληροφορίες να συμβουλεύεστε πάντα τον Επίσημο Έμπορο της Ford. 
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