
STÆRK TRIO FRA HANKOOK

Hankook præsenterer nu tre nye lastvognsdæk
Vinterdækket SmartControl AW02, trækdækket DM09 og 
trailerdækket e-cube Blue TL20. Dæktrioen blev præsenteret 
på IAA i Hannover tidligere på efteråret.

Hankook satser på lastvognsdæk
- Hankook satser stort på udvikling af nye lastvognsdæk, 
og de tre nyheder er blot en understregning af, at Hankook 
vil være en endnu mere markant medspiller i transportbran-
chen. Den nye dæktrio kommer samtidig med, at Hankook 
har o� entliggjort, at både Mercedes-Benz og MAN har valgt 
Hankook som OE-leverandør til en række lastvognsmodeller, 
siger Ronny Jørgensen, salgschef erhverv hos den danske 
Hankook importør, Nordisk Dæk Import.

SmartControl AW02 er allerede på hylderne hos Nordisk Dæk 
Import, og Hankook DM09 i dimensionen 315/80R22.5 og 
e-cube Blue TL20 i indtil videre dimensionen 385/55R22.5 
følger trop i løbet af foråret 2015.

Skabt til den barske skandinaviske vinter
Med SmartControl AW02 har Hankook skabt et all-positi-
on-dæk udstyret med Three Peaks Mountain Snowfl ake 
symbol, som pryder ægte vinterdæk fra Hankook. Ingeniø-
rerne hos Hankook har sat sikkerhed i højsædet i forbindelse 
med udviklingen af SmartControl AW02, som er udstyret 
med en ekstra bred slidbane, der giver optimal kontakt med 
underlaget. Dækket er skabt til de ekstremt vanskelige 
forhold, man kan møde på sne- og isdækkede skandinaviske 
vinterveje, og man har formået at kombinere gode vinterdæ-
kegenskaber med stor slidstyrke samt lille rullemodstand og 
dermed lavt brændsto� orbrug.

En robust vinder
Hankook DM09 er udviklet til de krævende udfordringer, som 
trækdæk til lastbiler i entreprenørbranchen bliver udsat for i 
on- og o� road segmentet. DM09 er efterfølgeren til det popu-
lære Hankook DM03, og hos Hankook betegner man dækket 
som en ”vinder”, når det gælder den slidstyrke og robusthed, 
som kræves af et dæk, der kører på blandt andet byggeplad-
ser. Slidbanen er 5 procent bredere i forhold til forgængeren, 
og det sikrer øget kontakt til underlaget. Dækmønsteret er 
designet til e� ektivt at kunne æde sig gennem mudder og har 
samtidig et enestående vejgreb på både tørre og våde veje.

Det tredje ben i Hankooks nyhedstrio, e-cube Blue TL20 
trailerdækket, er nyeste skud på stammen i Hankooks serie 
af e-cube dæk, som er energirigtige bud på dæk til transport 
over lange afstande i Europa. Her er tænkt på driftsøkonomi 
og bæredygtighed. En nyudviklet slidbane compound og 
designet af slidbanen sikrer således minimal rullemodstand 
og reduceret slitage, hvilket i sidste ende kan afl æses på 
bundlinjen hos vognmanden.

For yderligere oplysninger kontakt
Salg og eftermarkedschef, Peter H. Skriver, Super Dæk 
Service Danmark. Tlf.: 5164 4900. E-mail: psr@sds.dk.

VI VIL VÆRE BRANCHENS BEDSTE
Hos SDS vil vi gerne være branchens bedste til at have kunder. SDS vil altid have
kvalitet, vækst og udvikling som en naturlig del af målsætningen, og vi ønsker at
tilbyde kunderne den bedste service, høj kvalitet og konkurrencedygtige priser. 0
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