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Fleksibilitet er nøgleordet, når der produceres landbrugshjul hos Nordisk Dæk Import. 

Og lige nu er der stor efterspørgsel på de fleksible løsninger, der skabes, når man via 

NDI’s drønstærke AP+ Duofixx låsesystem kombinerer almindelige sprøjtehjul med 

ringhjulsfælge med NDI’s AP+ Dual Wheels tvillinghjul.

TRYKKET I HJULENE UDLIGNES

- Nu kan kunderne vælge at få monteret vores nyudviklede luftoverførselssystem 

mellem sprøjte- og tvillinghjul. Via en slange skabes der forbindelse mellem luften 

i begge hjul, og systemet sikrer, at trykket i de to hjul hele tiden udlignes. Det er en 

løsning, der er pæn efterspørgsel på, når vi skræddersyr opgaver til landbrugskun-

derne, siger Per Merstrand, salgschef landbrug hos NDI.

Ringhjulsfælge fra NDI, som er dansk producerede kvalitetsfælge fra GKN Nagbøl, 

har udskiftelige boringsringe. Ringhjulene kan justeres til den ønskede sporvidde, og 

samme sæt hjul kan dermed bruges til flere opgaver. Kombineres hjulene med NDI’s 

AP+ Dual Wheels tvillinghjul, sikrer AP+ Duofixx låsesystemet fra NDI en nærmest 

ubrydelig og meget brugervenlig kobling mellem de to hjul. Låsen, som blev udviklet 

i 2014, er hele 30 pct. stærkere end sin forgænger. På traktorer i segmentet 250-400 

HK kan man nøjes med 4 låse mod tidligere 6, og alt i alt er det blevet nemmere at 

skifte AP+ Dual Wheels med NDI’s nye AP+ Duofixx system.

FØRENDE LEVERANDØR

NDI er Danmarks førende leverandør af alle hjulløsninger til landbruget og er blandt 

de absolut førende leverandører af tvillinghjul i Europa. AP+ Dual Wheels tvillinghju-

lene og virksomhedens øvrige hjulløsninger produceres til landmandens aktuelle 

behov på eget topmoderne smedeværksted.

- NDI har godt 40 års erfaring i at skræddersy hjul til landbruget, og vi gør en dyd 

ud af altid at levere en tip top kvalitet. NDI gør en stor indsats for at blive kundernes 

foretrukne leverandør af dæk og fælge til landbruget og at yde service på højeste ni-

veau. Og i denne tid, hvor ordrerne på blandt andet sprøjtehjul strømmer ind, lægger 

vi os virkelig i selen for at følge med efterspørgslen, siger Per Merstrand.

Forårstravlhed hos Nordisk Dæk Import:
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FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST

Salgschef Agro, Per Merstrand · Nordisk Dæk Import · Tlf.: 2941 0631.

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.


