
Super Dæk Service pressemeddelelse

Det prisgunstige sommerdæk Nexen N’Blue HD Plus gik fornylig helt til tops i en stor sommerdæk test gennemført af 

det tyske magasin Auto Club ACE. Dækket vandt med karakteren ” Meget anbefalelsesværdigt. ”

NEXEN N’BLUE HD PLUS TIL 
TOPS I TYSK SOMMERDÆK TEST
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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.

Auto Club ACE ønskede at teste bl.a. 

sikkerhed og køreegenskaber på et 

større antal af sommerdæk, og fik meget 

positive resultater fra Nexen N’Blue HD 

Plus.

I konkurrence med ni andre sommerdæk 

fabrikater gik Nexen dækket i dimen-

sionen 195/65R15 91V helt til tops med 

gennemgående stærke resultater i alle 

test-discipliner.

I SIN KONKLUSION EFTER TESTEN 

SKRIVER AUTO CLUB ACE BLANDT 

ANDET:

”Den koreanske dækproducent

Nexen er originalmonteret på

en lang række af kendte bilmærker - 

bl.a. Volkswagen og en række

modeller heraf er standardudstyret 

med Nexen dæk”.

”Nexen er det bedste dæk ved

bremsning på vådt underlag”.

”Nexen dækket udviste den mest

harmoniske opførsel”.

”Nexen bevidste, at de kan

deres kram”.

Dækkene i Auto Club ACE testen blev 

testet både på tørt og vådt underlag, og 

alle vigtige egenskaber for et sikkert og 

godt sommerdæk blev grundigt testet af 

magasinet.

Nexen dækket var bedst både på 

sikkerhed på vådt og på tørt underlag. 

På våd vej behøvede Nexen N’Blue HD 

Plus kun ca. 46 meter til fuld stop fra 

100 km/t, mens det dårligste brugte 61,7 

meter.

Dækkene var specielt gode ved brems-

ning på vådt underlag - Også på mil-

jøhensynet og økonomi scorede Nexen 

dækket meget højt og kom ind på en 

stærk delt 2. plads.

DÆKKENE I 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


