Super Dæk Service pressemeddelelse

23.10.2015

NEXEN SIKRER MERE BID I
SNEEN MED NYE VINTERDÆKMØNSTRE RETTET MOD
DET DANSKE VINTERKLIMA
Verdens hurtigst voksende dækproducent, Nexen Tire, er klar med to nye
vinterdækmønstre til den danske vinter - Dette er i personvognsdækket
Snow-G WH2 og varevognsdækket Winguard WT1. Begge dæk er seneste
skud fra Nexen, som har stor fokus på innovation og produktudvikling.
Nexen Snow-G WH2 er vinterdækket til
mindre og mellemstore personbiler samt
de populære SUV- og Crossover modeller. Snow-G WH2 sikrer med de mange vanddræningskanaler og et bredt
midterstykke et rigtigt godt vejgreb og
dræner vand og sjap fra vejen og mindsker risiko for akvaplaning. Lamellerne
i dæksiderne sikrer et godt vejgreb og
bremseegenskaber på sne- og isglatte
veje.
Derudover er Snow-G WH2 væsentligt
forbedret på punkterne bremseegenskaber tør og våd vej. Snow-G WH2
produceres i 26 størrelser fra 14” til 17” i

fælgdiameter, dækbredden fra 165 mm
til 225 mm og i hastighedskoder fra T til
og med V.
Nexen Winguard WT1 er vinterdækket
til varebiler, som har stor fokus på høj
bæreevne og er designet med forstærkede dæksider, som sikrer stabilitet i
dækket uanset vægten. Winguard WT1
har et forbedret mønsterdesign, der
sikrer bedre bremseegenskaber på våd
og tør vej samt sne- og isglatte veje. Den
forbedrede gummiblanding i dækket forbedrer dækkets holdbarhed og har en
lang levetid. Winguard WT1 produceres i
24 størrelser fra 12” til 16” i fælgdiameter,

dækbredden fra 155 mm til 235 mm og
bæreevne fra 6PR til 10PR.
Vi er stolte og glade for nyhederne fra
Nexen Tire - Det bekræfter blot, at det er
morgendagens dæk fra en meget seriøs
sydkoreansk dækproducent. Vi har flere
tusinde Nexen Snow-G WH2 og Winguard WT1 vinterdæk på lager, fortæller
den danske Nexen importør, Nordisk
Dæk Import.
FAKTA OM NEXEN TIRE
Nexen Tire blev etableret i 1942 og er en
global dækproducent med hovedsæde i
Yangsan, Sydkorea. Nexen Tire er en af
verdens hurtigst voksende dækproducenter og arbejder med 491 forhandlere
fordelt i 141 lande verden over samt ejer
3 dækfabrikker – 2 i Sydkorea, 1 i Kina
og 1 under opførelse i Tjekkiet. Nexen
Tire producerer dæk til personbiler,
SUV’er, varebiler i højeste kvalitet med
avanceret teknologi og design. Nexen
Tires fokuserer også på produktion af
UHP- (Ultra High Performance) dæk, der
baseres på særligt avancerede teknologier. Nexen Tire leverer OE-dæk til globale bilproducenter i forskellige lande
rundt om i verden. I 2014 vandt Nexen
Tire en ”Grand Slam” som verdens top
4 i designpriser, dette skete for første
gang da priserne blev uddelt blandt
forskellige dækproducenter i verden.

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