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Super Dæk Service er hele Danmarks autoværksted og dækcenter. Med 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.

- Det har taget tid for Alliance at bide sig 

fast på det danske marked for industri-

dæk til entreprenørmaskiner. Men erfa-

ringerne ude hos brugerne er helt klart, 

at kvaliteten hos Alliance er på højde 

med premium-mærkerne. Alliance har 

godt en snes mønstre i industridæk til en-

treprenørmaskiner og præsenterer der-

med et langt bredere produktsortiment 

end premium-mærkerne. Derfor fi nder vi 

altid et Alliance industridæk, der passer 

til kundens helt specifi kke behov. Det 

gælder også, hvis kunden ønsker skov-

dæk på sine entreprenørmaskiner, siger 

Henrik Matthiesen, teknisk konsulent hos 

den danske importør af Alliance, NDI.

MASSER AF TIMER I ALLIANCE 380

Alliances industridæk er blandt andet 

kendt for stor slidstyrke. De mange kilo-

meter og timer i Alliance kan afl æses på 

bundlinjen, og det har den fynske entre-

prenør Jacob Juel Jensen erfaret. Han 

driver en virksomhed med to ansatte 

og beskæftiger sig meget med byggeri 

og vejarbejde. Da vi møder ham, er han 

i færd med klippe hæk med en hæk-

keklipper monteret på fi rmaets knæk-

styrede Hydrema 926D rendegraver, 

som kører på Alliance 380 i størrelsen 

650/60R26,5. Alliance 380 udmærker 

sig på mange fronter - herunder stor sta-

bilitet ved tung belastning, stor selvren-

sende e� ekt og ved at være fl eksibel i 

brug i terræn og på landevej. En måling 

viser, at der er 11-12 mm tilbage af det op-

rindeligt 26 mm dybe mønster på rende-

graverens dæk.

- Alliance dækkene har kørt 37.000 kilo-

meter – 7.300 timer – og vi har kørt virke-

lig meget på asfaltvej. Så et dækslid på 

14-15 mm er absolut godkendt. Den bre-

de trædefl ade giver fi n kørselskomfort, 

og vi efterlader næsten ingen spor på 

græsarealer i for eksempel parker og på 

fodboldbaner. Dækbanen er stålforstær-

ket, og vi har kun oplevet punkteringer få 

gange på fi re år, så vi er fuldt ud tilfred-

se med vores dækvalg, siger Jacob Juel 

Jensen.

ALLIANCE 550 – GOD KOMFORT

Nicolaj Jepsen, maskinfører hos Halm 80 

i Nyborg, har Alliance 550 i dimensionen 

540/65R28 monteret på sin JCB 4CX 

rendegraver. Han arbejder på at etable-

re ny vej i Forskerparken i Odense, da vi 

møder ham. En måling af dækmønsteret 

viser, at der er slidt 14 mm af de oprinde-

lige 29 mm mønster.

- Rendegraveren har kørt 8.000 timer, 

heraf de 4.000 timer med det nuværen-

de sæt Alliance dæk. Den kører rigtig 

meget på vej - 10.000 til 12.000 kilometer 

om året – så dækkene er meget slidstær-

ke. Vi har næsten ikke haft punkteringer, 

og et af dækkets store fordele er, at det 

giver god og meget rolig kørselskomfort. 

Desuden er det meget støjsvagt. Det har 

stor betydning, når man kører så meget 

på landevej, siger Nicolaj Jepsen. 

Vil du læse mere om Alliance eller har 

du spørgsmål, kan du se mere her:

www.alliancedaek.dk

Alliance har for alvor markeret sig som et vel anerkendt brand i industridæk til entreprenørmaskiner, og 

Alliance deltager som udstiller på demodage på Ul� org Kjærgaard i Ul� org den 23. og 24. september.
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