
MAN HAR VALGT HANKOOK!

Hankook OE-monteres på tyske lastvogne
Hankook er en af verdens hurtigst ekspanderende produ-
center af kvalitetsdæk til person- og varevogne samt lastbiler 
og busser, og nu har Hankook fået et solidt tysk ”kvalitets-
stempel” fra MAN Truck & Bus AG, som er en af de største 
lastvognsproducenter i Europa.

Kvalitet vælger kvalitet
- Hankook vil blive OE-monteret på fl ere modeller af MANs 
lastbiler på det europæiske marked næste år. Det er en 
nyhed, som understreger, at Hankook står for højkvalitets-
produkter, for MAN står ganske enkelt for tysk kvalitet af høj 
karat og vælger kun det bedste til virksomhedens lastbiler, 
siger Peter H. Skriver, salg og eftermarkedschef hos den 
danske Hankook importør, Super Dæk Service.

Hankook vil blive OE-monteret på fl ere MAN modeller i 
løbet af 2015, og nyheden kommer i kølvandet på, at Mer-
cedes-Benz er begyndt at levere sin nyeste Atego, Euro 6 
modellen, OE-monteret med Hankook lastvognsdæk.

Førende producenter har valgt Hankook
Aftalen mellem MAN og Hankook indebærer, at MAN i løbet 
af første kvartal 2015 begynder at iklæde virksomhedens 
TGX, TGM og TGS modeller Hankooks e-cube MAX, Smart-
Flex og SmartWork dæk i 25 størrelser i 22.5 og 24 tommer 
segmentet.

Hankook dækkene leveres til MANs fabrikker i Tyskland, 
Østrig og Polen. MAN er del af Volkswagen gruppen, som 
allerede ER en af Hankooks største OE-kunder, og Hankook 
er storleverandør af dæk til OE-montering på en række per-
sonvognsmodeller hos bl.a. VW, Audi, Mercedes, Ford, Opel 
og fl ere andre af verdens førende personvognsmærker.

- Hankook er i den grad blevet en vigtig medspiller – også på 
lastvognsdæk. Da jeg kom til dækbranchen for 11 år siden, var 
efterspørgslen på Hankooks lastvognsdæk her i landet relativ 
lille. Men siden er både kendskabsgraden til og efterspørgs-
len på Hankook vokset voldsomt, og vi betragter det som et 
kvalitetsstempel af de helt store, at både MAN og Mercedes 
nu vælger Hankook, siger Peter H. Skriver.

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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