
Super Dæk Service pressemeddelelse

Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 59  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.

Verdens 5. største dækproducent, Hankook, lancerer den nye generation 

High Performance vinterdæk - Dette er i mønstrene I*cept RS2 W452 og 

I*cept EVO2 W320, begge afløser de populære I*cept RS W442 og I*cept 

EVO W310.

Hankook W452, er vinterdækket til 

mindre og mellemstore personbiler og 

klarer alle vinterens vejrtyper. W452 er 

udviklet med et V-formet mønster til at 

grave sig igennem sne og sjap, dette re-

sulterer i en øget trækkraft og forbedre-

de bremseevner samt med blokke i 3D 

teknologi, der sikrer bedre stabilitet.

 W452 er tilgængelig i en række popu-

lære størrelser fra 14” til 17” i fælgdiame-

ter, dækbredder fra 165 mm til 225 mm 

og hastighedskoder fra T til H. W452 er 

netop testet i Tyske Autobild’s vinter-

dæktest 2015, i størrelsen 185/60R15 

84T, og her er ingen tvivl om, at Han-

kook W452 er et topprodukt.

W452 toppede dæktesten på grund af 

dækkets egenskaber i håndtering på 

våd vej samt det dæk, der kører flest 

kilometer, og så til en meget lavere pris 

end ”de kendte” dækmærker - Derfor 

vinder Hankook W452 dæktesten som 

”Eco-Meister 2015” altså det dæk, hvor 

du får mest kvalitet og kilometer for 

pengene.

Hankook W320, er vinterdækket til større 

personbiler og biler i den populære 

SUV-/Crossover klasse og sikrer fremra-

gende køreegenskaber i vinterhalvåret 

både på tør og våd vej. W320 er udviklet 

til lande- og motorsvejskørsel og dræner 

vand og sjap optimalt, derfor minkes risi-

koen for akvaplaning, den brede ydersi-

de sikrer optimale køreegenskaber og de 

”skarpe” kanter på indersiden sikrer gode 

bremseegenskaber på sne- og isglatte 

veje. W320 er tilgængelig er mere end 

80 størrelser fra 16” til 21” i fælgdiameter, 

dækbredder fra 195 mm til 295 mm og 

hastighedskoder fra T til og med W.

Med tusindvis af W320 og W452 Han-

kook vinterdæk på hylderne markerer 

den danske Hankook importør, Nordisk 

Dæk Import, at sydkoreanerne med 

fornyet kraft ruller ind på det danske 

dækmarked.

GIGANTISK KVALITETSSTEMPEL

- Alle ved, hvad Deutsche Qualität står 

for, og vi betragter det som et gigantisk 

kvalitetsstempel, at Porsche, BMW og 

Mercedes 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.

Det er bestemt ikke tilfældigt, at Han-

kook – én af verdens største dækprodu-

center - er i stand til at levere high-end 

produkter til nogle af klodens ypperste 

bilmærker. Hankook investerer store 

summer i forskning og udvikling og er 

blandt andet kendt som dækleverandør 

til FIA Formula 3 European Champions-

hip og Deutsche Tourenwagen-Meister-

schaft, DTM.

STOR PRODUKTION I EUROPA

Hankook befinder sig via moderne 

fabrikker i Rácalmás i Ungarn lige midt 

i sit europæiske kernemarked. På den 

ungarske fabrik produceres årligt cirka 

19 millioner dæk, dette sikrer leverings-

sikkerhed på Hankook’s produkter. 

FOR YDERLIGERE

OPLYSNINGER KONTAKT

Klauz Christensen, Nordisk Dæk Import, 

tlf. 2123 0700.

HANKOOK LANCERER
2 FREMRAGENDE
VINTERDÆK TIL DET
DANSKE VINTERFØRE
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