
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 land-

bruget. Visionen er at være branchens bedste, og den vision nås gennem en kultur med fokus 

på hastighed, købmandsskab og kvalitet.

Hankook har indgået en aftale med det finske dæktest-firma Test World for bygning af dækproducentens første  anlæg 

for vinterdæk testning. Det nye testcenter bliver beliggende i nabolaget til Test World i Ivalo i finske Lappland og bliver 

Hankook’s eksklusive anlæg for fremtidig udvidet vinterdæk testning fra december 2016.

Den koreanske premium dækproducent 

får dermed sit eget unikke testcenter for 

vinterdæk 300 kilometer nord for polar-

cirklen med Test World’s anlæg Mellat-

racks som nærmeste nabo. Hankook’s 

nye testanlæg vil omfatte baner og veje 

til forskellige testsituationer og vil bli-

ve indhegnet for maksimal sikkerhed.  

Området vil selvsagt få alle nødvendige 

veje for ankomst og serviceaktiviteter. 

Selve testcenteret bliver opbygget med 

værksteder med topmoderne udrust-

ning, kontorer, møderum og sociale rum. 

Arbejdet er i gang og Hankook regner 

med, at hele anlægget skal være i fuld 

operation fra december 2016.

-Vores selskab ligger vægt på regiona-

liseret produktudvikling, siger Europa 

chefen for Hankook Tire, Ho-Youl Pae.

-Vi mener at premium dæk fra Hankook 

skal udvikles og testes i den region, hvor 

de også skal sælges. Sådan sikrer vi, at 

dækkene afspejler de aktuelle vejr- og 

førerforhold optimalt for at stemme over-

ens med de lokale behov året rundt.

Det nye anlæg i Ivalo vil give en betyde-

lig effektivisering af vores vintertestning 

her i Europa, sagde han videre. 

Dækproducentens investering i verdens 

nordligste anlæg for vinterdæk testning 

har delvis baggrund i de for tiden stadig 

mere ustabile og skiftende vinterforhold 

i syd Skandinavien og Alperne. Lokalise-

ringen i Ivalo sikrer stabile og langvarige 

vinterforhold, som giver en længere til-

gængelig periode for dæktestning. 

Gode flyforbindelser og et veludviklet 

servicetilbud i området er andre fordele.

Når det nye testanlæg er i drift, vil det 

administrativt være underlagt Hankook’s 

tyske forsknings- og udviklingsafde-

ling ved Hankook Tire Technical Center 

(ETC) i Hannover.

-Hankook har udvidet sine forsknings- 

og udviklingsaktiviteter i Europa bety-

deligt siden vores afdeling blev åbnet i 

1997, siger Dipl. Ing. Klaus Krause som er 

leder af ETC.

-Vi er i dag en hovedleverandør til man-

ge premium producenter - Inkluderet 

tyske mærker som Audi, BMW, MAN og 

Mercedes-Benz personbiler og lastbiler 

samt MINI og Porsche.

Dette betinger en kraftig optrapning af 

vores testkapacitet – Også for at øge 

vores fremtidige salg af vinterdæk for 

originalmontering. 

Langvarigt godt samarbejde med Test 

World har overbevist os om at etablerin-

gen i Ivalo er den rette for at opnå bedst 

mulige resultater. 

Jeg er overbevist om, at det nye testan-

læg vil hjælpe os at nå vores fremtidige 

mål som planlagt og uden kompromiser, 

siger Krause.

-Hankook er en god og langvarig kunde 

og er en premium producent af kvalitets-

dæk.

Kontrakten på bygningen af deres nye 

testcenter i Ivalo bekræfter selvskabets 

tillid til Test World og styrker samtidig 

Ivalos position som verdens ledende 

center for vinterdæk testning, siger Alex 

Burns, CEO i Millbrook Group.

OM TEST WORLD

Test World Oy blev etableret i 1991 og 

er et uafhængig selskab for testning af 

dæk og køretøjer. Test World er datter-

selskab i Millbrook Group Ltd., som til-

byder køretøjstestning, godkending og 

tekniske tjenester til kunder i bil-, trans-

port-, petrokemisk-, forsvars- og sikker-

hedsindustrien. Selskabet er uafhængig 

og upartisk i alle sine aktiviteter. 

Mere information: www.testworld.fi og 

www.millbrooks.co.uk

OM HANKOOK TIRE

Hankook Tire er en af verdens fem stør-

ste dækproducenter og producerer in-

novative, prisvindende premium dæk til 

personbiler, lette lastbiler, SUV, lastbiler 

og busser, foruden dæk til motorsport – 

Både baneracing og rally.

Forsættes næste side...

HANKOOK STYRKER SATS-
NINGEN PÅ EUROPÆISKE 
VINTERDÆK OG BYGGER NYT 
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For at give forbrugerne top produktkva-

litet, avanceret teknologi og køreglæde, 

investerer Hankook Tire store beløb i 

forskning og udvikling ved fem forsk-

nings- og udviklingscentre og syv pro-

duktionsanlæg verden rundt. 

Rigtige dækløsninger for det europæ-

iske marked, og dæk for originalmon-

tering hos premium bilproducenter ud-

vikles i selskabets regionale tekniske 

center i Hannover, Tyskland. 

Produktionen af dæk til europæiske 

kunder sker på den top moderne dækfa-

brik, som koncernen åbnede i Rácalmás 

i Ungarn i juni 2007, og som stadig må 

udvides for at imødekomme stigende 

efterspørgsel. På denne fabrik produ-

cerer for tiden mere end 3.000 ansatte 

op til 19 millioner dæk årligt til person-

biler, SUV og lette lastbiler. Hankook 

Tire’s europæiske hovedkontor ligger i 

Neu-Isenburg nær Frankfurt. Koncernen 

har yderligere datterselskaber i Tysk-

land, Storbritannien, Frankrig, Italien, 

Spanien, Holland, Ungarn, Tjekkiet, Rus-

land, Tyrkiet, Sverige og Polen. På andre 

markeder sælges Hankook’s produkter 

gennem regionale distributører.

Hankook Tire har over 22.000 ansatte 

verden over og sælger sine produkter i 

mere end 180 lande. Ledende bilprodu-

center vælger også Hankook Tire for ori-

ginalmontering. 

Omtrent 30 procent af Hankook Tire’s 

salg sker i Europa og CIS-regionen. 

MERE INFORMATION

www.hankooktire-press.com eller

www.hankooktire-eu.com


