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HANKOOK MED ET
STÆRKT TESTRESULTAT
Efter at have leveret meget gode resultater i en række forskellige testdiscipliner endte Hankook Kinergy Eco (K425)
på en stærk anden plads i en stor sommerdæk test gennemført af det anerkendte tyske Auto Club ACE magasin.
Dækket fik karakteren ”Meget anbefalelsesværdigt”.

Dækkene i Auto Club ACE testen blev
testet på både tørt og vådt underlag,
og alle vigtige egenskaber for et sikkert
og godt sommerdæk blev grundigt
testet, og her er nogen kommentarer fra
magasinet:
”Den store koreanske dækproducent
Hankook er originalmonteret på en hel
række kendte premium bilmærker - bl.a.
Volkswagen, hvor en række af modeller
standard udstyres med Hankook dæk”.
”Hankook beviser, at de kan deres
kram”.”

”På tørt underlag bremsede Hankook
Kinergy Eco (K425) fra 100 km/t til
stilstand på den stærke gennemsnitlængde 34,6 meter, mens tilsvarende
bremselængder på våd vej var 47 meter.
Så godt som alle de andre testede dæk
havde for eksempel bremselængder på
godt over 50 meter på vådt underlag.
”Hankook dækkene var overlegne ved
bremsning på våd vej.”
Hankook Kinergy Eco (K425) gik helt til
tops i forhold til miljøhensyn og økonomi, og kom på en stærk andenplads i de
øvrige discipliner, som omfattede sikkerhed på både tørt og vådt underlag.

DIMENSIONEN 195/65R15 91V
BLEV TESTET PÅ EN VW GOLF VII
I FØLGENDE DISCIPLINER:
•
Bremselængde, vådt underlag
•
Bremselængde, tørt underlag
•
Akvaplaning, langgående
•
Akvaplaning, sideverts
•
Rundbane
•
Køreegenskaber, vådt underlag
•
Køreegenskaber, tørt underlag
•
Udvendigt støjniveau
•
Rullemodstand
•
Pris vurdering

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
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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Magasinet fremhæver i sin positive
konklusion også Hankook dækket
for den gunstige pris og som et godt
eksempel på, at prisgunstige dæk af høj
kvalitet ”er godt nyt for forbrugerne”.

