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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.

Seoul, Sydkorea, september 2016 – 

Nexen Tire annoncerede, at der vil sidde 

Nexen N’Fera RU1 255/55R18 109Y XL 

som originalmontering (OE) på den nye 

Porsche Cayenne.

Dette er første gang, Nexen leverer dæk 

til OE-montering hos Porsche.

Når man snakker om bilens evner ud i 

sportslig fremfærd, leverer Nexen N’Fera 

RU1 naturligvis uovertrufne svingegen-

skaber og eminente evner ved høj ha-

stighed. Dækket har et A i EU mærknin-

gen for vådgreb samtidig med, at det har 

den laveste mærkning for støj på EU la-

belen, nemlig 1.

Nexen N’Fera RU1 har desuden et 3D-Na-

no Grip teknologi dækmønster, som mak-

simerer bremseevnerne ved høj hastig-

hed, og yderligere er det udstyret med 

special kanttråd, som sørger for effektiv 

styreegenskaber.

CEO Travis Kang udtrykte stor glæde 

over at have fået muligheden for at le-

vere dæk til Porsche. ”Vi tager det som 

et kæmpe skulderklap fra Porsche, da 

de repræsenterer noget af det ypperste 

inden for bilverdenen, især i forhold til 

sportslige køreegenskaber. Det beviser, 

at Nexen også står for høj kvalitet og 

avanceret teknologi”.

Nexen Tire vil benytte den nye aftale til 

at give hele firmaet et boost. Andre afta-

ler med premium bilmærker skal indgås, 

og naturligvis arbejdes der også på at 

få flere Nexen dæk på flere udgaver fra 

Porsche.

Siden 2012 har Nexen Tire tilføjet flere og 

flere bilmodeller til listen over OE-monte-

ringer, og de ser frem til at kunne præ-

sentere endnu flere i de følgende år.

I mellemtiden har Nexen Tire opnået en 

4. plads ud af 12 dækfabrikater inden for 

personbils segmentet i en undersøgelse 

udført af det anerkendte amerikanske fir-

ma J.D. Power. 

Nexen ejer 4 udviklingscentre med nye-

ste teknologi i Sydkorea, Kina, USA og 

Tyskland. Derudover har de 3 fabrikker, 

2 i Sydkorea og 1 i Kina. I 2018 forventes 

en helt ny fabrik at stå klar i Tjekkiet for at 

kunne klare den stigende efterspørgsel, 

Nexen oplever i disse år.

LIDT OM NEXEN TIRE

Nexen Tire blev grundlagt i 1942 med 

hovedsæder i Seoul og Yangsan. De er 

blandt verdens hurtigst voksende dæk-

firmaer, samarbejder pr. juli 2015 med 

491 firmaer i 141 lande over hele kloden, 

og ejer 3 fabrikker samt en kommende i 

Tjekkiet i 2018.

Der produceres dæk til personvogne, 

SUV-biler og mindre lastvogne. Der fo-

kuseres særligt på UHP-dæk (Ultra High 

Performance), som oftest går forrest med 

de nyeste teknologier.

Nexen N’Fera RU1 er som det første dæk fra Nexen kommet på listen over OE-monteringer hos Porsche.

Nexen anser godkendelsen som et bevis på deres fremragende kvalitet og avancerede teknologi.

Med denne godkendelse vil Nexen lægge sig i selen for at få endnu flere OE-monteringer i hus.

NEXEN TIRE ER BLEVET
UDVALGT SOM OE-LEVERANDØR
TIL PORSCHE CAYENNE


