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Tysk bilindustri med Mercedes, BMW, Audi og VW i spidsen har for længst valgt 

Hankook som OE-dækleverandør til udvalgte modeller. Nu følger legendariske Pors-

che trop og vælger at OE-montere det sporty SUV-vidunder, Porsche Macan, med 

Hankooks Ventus S1 evo² SUV.

Den boltrer sig lige hjemmevant på en hullet skovvej som i overhalingsbanen på den 

tyske Autobahn. Porsche Macan, som er en let krympet udgave af Porsche Cayenne, 

er ganske enkelt en drøm af en SUV, og Macan vil fremover blive leveret fra fabrik-

ken OE-dækmonteret med Hankooks Ventus S1 evo² SUV.

GIGANTISK KVALITETSSTEMPEL

- Alle ved, hvad Deutsche Qualität står for, og vi betragter det som et gigantisk kvali-

tetsstempel, at selveste Porsche nu vælger Hankook og dermed viser det koreanske 

brand fuld tillid. Så kan det ikke blive bedre, siger Klauz Christensen, salgschef auto 

hos den danske importør af Hankook, Nordisk Dæk Import.

- Ventus S1 evo² SUV er Hankooks flagskib, som er udstyret med innovative teknolo-

gier og avancerede designfunktioner, der efterkommer alle de ønsker, en højtydende 

SUV som Porsche Macan efterspørger. Med Ventus S1 evo² SUV på fælgene får man 

en sporty og direkte køreoplevelse i kombination med både komfort og sikkerhed. 

Ventus S1 evo² SUV er et enestående eksempel på, hvordan Hankook fører sin 

filosofi om at kombinere teknologi, top ydeevne og sikkerhed ud i livet, siger Klauz 

Christensen.

Det er bestemt ikke tilfældigt, at Hankook – én af verdens største dækproducenter 

- er i stand til at levere high-end produkter til nogle af klodens ypperste bilmær-

ker. Hankook investerer store summer i forskning og udvikling og er blandt andet 

kendt som dækleverandør til FIA Formula 3 European Championship og Deutsche 

Tourenwagen-Meisterschaft, DTM.

STOR PRODUKTION I EUROPA

Hankook befinder sig via moderne fabrikker i Rácalmás i Ungarn lige midt i sit euro-

pæiske kernemarked. P.t. produceres årligt cirka 14 millioner dæk på de ungarske 

fabrikker, men Hankook udvider kraftigt og venter i løbet af 2015 at nå en årsproduk-

tion i Europa på 19 millioner dæk.

Ordren fra Porsche omfatter 18 og 19 tommer versioner af Ventus S1 evo² SUV, og 

dækkene vil blive leveret i enten størrelsen 235/60 R 18 til forhjulene og 255/55 R 18 

til baghjulene eller i størrelserne 235/55 R 19 foran og 255/50 R 19 bagerst. Dække-

ne til Porsche produceres primært på Hankooks ungarske fabrikker.

Deutsche Qualität matcher atter koreansk kvalitet:
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FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST

Salgschef Auto, Klauz Christensen · Nordisk Dæk Import · Tlf.: 2123 0700.

Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med over 60 

 autoværksteder og dækcentre fordelt over hele landet er Super Dæk Service i dag en af 

Danmarks største dæk- og autoværkstedskæder. SDS betjener både private, virksomheder, 

industrien og landbruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem 

en kultur med fokus på hastighed, købmandsskab og kvalitet.


