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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.

Hankook har udvidet sin ultra e� ektive og brændsto� esparende e-cube Blue lastbilsdæk linje med

særlig styring og drivaksel mønstre. Dækproducenten udstiller en komplet løsning til langdistancetrafi k,

der har A-label mærkning for rullemodstand på alle akselpositioner for første gang på den 66. IAA

Transport Messe. Den nye dækserie er en løsning til langdistancekørsel og skiller sig ud især på

grund af sin ultrahøje brændstofe� ektivitet.

HANKOOK PRÆSENTERER ULTRA 
BRÆNDSTOFEFFEKTIVE E-CUBE BLUE 
LANGDISTANCE DÆKSERIE 

Hannover/Neu-Isenburg, Tyskland, 21. 

september 2016 – På det 66. IAA Trans-

port Messe præsenterede dækprodu-

centen Hankook sin nye ultra e� ektive 

brændsto� esparende lastbildæk linje til 

langdistance brug kaldet e-cube Blue.

Det allerede tilgængelige trailerdæk 

e-cube Blue TL20 er gået sammen med 

et nyt styredæk (e-cube Blue AL20) og 

trækdæk (e-cube Blue DL20), og Han-

kook udstiller således for første gang en 

komplet løsning til langdistancekørsel, 

der har A-label mærkning for rullemod-

stand på alle akselpositioner.

STOR BRÆNDSTOFBESPARELSE

Den nye e-cube Blue linje giver fl åde-

kunder mulighed for at drage fordel af en 

ekstra 8 procent brændsto� esparelse 

og giver dem op til 17 procent fl ere kilo-

meter og op til 55 procent bedre hold-

barhed (mindre uregelmæssig slid blandt 

andet) i forhold til nuværende produkter.

Slidbanedesignet, der er skræddersyet 

til hver enkelt akselposition hjælper også 

med til yderligere at reducere brændstof-

forbruget og øge kilometertallet uden at 

påvirke dynamiske egenskaber såsom 

bremsning og trækkraft.

E-CUBE BLUE AL20 STYREDÆK

Begge centrale ribber på slidbanen på 

e-cube Blue AL20 styredæk støtter hin-

anden gennem deres afl åste design, hvil-

ket øger slidbanens blokstivhed og hjæl-

per med at reducere rullemodstanden. 

Den trinvise slidbane rilledesign giver 

ekstra støtte til hver slidbanes blokside. 

Desuden giver de en fremragende ligeud 

stabilitet og god styrerespons. Det stort 

set lukkede mønsterdesign i skulderens 

rilleområde sikrer meget ensartede dæk-

slid.

E-CUBE BLUE DL20 TRÆKDÆK

Slidbanens udseende på e-cube Blue 

DL20 trækdæk er kendetegnet ved en 

central 4-blokdesign på den massive 

centrale ribbe. Forskydningsdesignet 

på de enkelte slidbane blokke garan-

terer afl åst handling på begge sider og 

resultater i gensidig støtte til meget god 

trækkraft samtidig med, at den reducerer 

rullemodstanden. De vandrette anbragte 

semi-dybe ekstra snævre riller i kombi-

nation med forbindelsesstængerne i det 

åbne skulder blokområde fremmer der-

udover yderligere trækkraft.

E-CUBE BLUE TL20 TRAILERDÆK

Den ekstra brede kontur af e-cube Blue 

TL20 trailerdæk understøtter en meget 

høj kørestabilitet og optimerer slidstyr-

ke. De multiriller tilføjet i det centrale rib 

område forhindrer ujævn slitage uden at 

påvirke slidbane rib stabiliteten. Det luk-

kede 4-rilles mønsterdesign garanterer 

fremragende lateral stabilitet og også en 

meget lav rullestøj.

NYUDVIKLET SLIDBANEMATERIALE

Fælles for alle tre e-cube Blue produk-

ter er det nyudviklede slidbanemateria-

le med højt strukturerede carbon black 

molekyler med høj brændstofe� ektivitet. 

Hertil kommer, at hele e-cube Blue dæk-

familien også omfatter alle grundlæg-

gende teknologier på den succesfulde 

Hankook e-cube produktgruppe - blandt 

andet Hankook’s innovative blandings-

proces IMS (Innovative Mixing System). 

Dette resulterer i en særlig jævn forde-

ling af carbon black og gummi moleky-

ler i blandingen. Sammen med længere 

blandingstider ved lavere temperaturer, 

øger dette bindingen mellem carbon 

black og gummi molekyler. Som et re-

sultat, producerer e-cube dæk mindre 

varme under kørslen. Den patentere-

de Hankook Sti� ness Control Contour 

Theory (SCCT) designteknologi giver en 

jævn fordeling af trykket inde i dækket 

og fremmer dermed mere stabilitet og 

mindre bevægelse i dækket. Dette resul-

terer i høj karkasse holdbarhed og giver 

kunderne god totaløkonomi.

For yderligere oplysninger kontakt

Peter Skriver, Super Dæk Service,

mobil 5164 4900.
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