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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

BRANCHENYT Det er en helt 
naturlig del af Dækbranchen 
Danmarks nye struktur fra 
september 2015, når leve-
randører til dækbranchen 
nu får sin egen sektion. Det 
nye talerør skal sikre en 
stærkere tilknytning med 
branchen og så de produ-
center, som leverer udstyr til 
dækspecialisterne. Ifølge 
Volker Nitz, som direktør i 
Dækbranchen Danmark, er 
der flere gode argumenter 
for den strukturændring.

- Dækbranchen Danmark 
vil medvirke til at samle inte-
resserne, udvikle eller for-
svare disse, hvor det er nød-
vendigt. Det vil være til gavn 
for både leverandørerne og 
vores medlemsvirksomhe-
der i dækbranchens forenin-
ger, siger han og fortsætter:

- Leverandør-sektionen er 
endnu ikke officielt etable-
ret, men ved et førstemøde 
med ovennævnte firmaer 

samt Berner og Stenhøj, 
hvor vi præsenterede et nyt 
projekt kaldet Branchevej-
ledning for arbejde med dæk 
og fælge, der udviste de om-
talte stor interesse for både 
dette, men også idéen om et 
leverandørfællesskab i Dæk-
branchen Danmark.

Et andet hovedargument, 
som også Erik Neuberg Ras-

mussen, der formand for 
Dæk Specialisternes Lands-
forening, fremfører i dette 
Dæk Profil-tillæg, er dæksik-
kerhed. Det tilslutter Volker 
Nitz sig:

- Sektionen vil sammen 
med Dækbranchen Dan-
marks normale arbejde 
medvirke til at styrke både 
den enkelte medarbejders 

arbejdssikkerhed og så med-
lemsvirksomhedernes mu-
ligheder for korrekt tilgang 
til eksempelvis godt og sik-
kert arbejdsmiljø, siger dæk-
direktøren og tilføjer:

- Endvidere er det sammen 
med leverandørerne tanken 
at opnå bedre samarbejde 
og tættere dialog med ek-
sempelvis Arbejdstilsynet til 

fordel for medlemsvirksom-
hederne. 

Fælgfolket med
Sammen med leverandører-
ne er det også tanken, at der 
skal arbejdes sammen om 
implementering af ”god 
praksis”, som er god og ge-
nerel guideline over for både 
auto- og dækbranchens 

værksteder, forklarer Erik 
Neuberg Rasmussen.

Brancheformanden oply-
ser, at nogle af de kendte le-
verandører, herunder Rema 
Tip Top, thornac & knar-
berg, Flex1one og senest 
Würth Danmark, allerede er 
medlemmer under Dæk 
Specialisternes Landsfore-
ning, og at de samtidig bli-
ver en del af den nye leve-
randørsektion. Det giver 
ifølge Erik Neuberg Rasmus-
sen mening, da de ikke er 
udøvende dækspecialister. 
Der er dog i forlængelse af 
den nye leverandørsektion 
også en særlig del autobran-
chen, som Dækbranchen 
Danmark også gerne vil by-
de indenfor:

- Det er vores mål, at fælg-
leverandørerne bliver en na-
turlig del af sektionen, da de 
jo i høj grad også er en til-
knyttet partner til dækbran-
chen, siger Volker Nitz.

 Læs mere side 2

Derfor får leverandører nyt dæk-talerør
Producenter som Rema Tip Top, thornac & knarberg, Flex1one og senest Würth Danmark bliver del af ny sektion i 
Dækbranchen Danmark. Og det er der fl ere ifølge branchedirektør fl ere grunde til.

For Volker Nitz, direktør i Dækbranchen Danmark, giver den nye 
struktur god mening.

Blandt andre grossistvirksomheden thornac & knarberg bliver en 
del af den nye sektion for leverandører i Dækbranchen Danmark.
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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

TALERØR Det skal være lette-
re at danne sig et overblik 
over, hvilke leverandører, 
der bidrager til dækbran-
chen i Danmark. Både med 
hensyn til løfteudstyr, opbe-
varing af dæk, lapninger og 
generelt værkstedsindret-
ning. Derfor vil Dækbran-
chen Danmark oprette en 
selvstændig sektion i organi-
sationen, så leverandørerne 
får et direkte talerør ud til de 
fagfolk og virksomheder, 
der beskæftiger sig med 
dæk. Erik Neuberg Rasmus-
sen er formand for Dæk Spe-
cialisternes Landsforening, 
og han har været med til at 
sætte idéen om den selv-
stændige sektion i gang. Han 
sætter lidt flere ord på det 
nye talerør: 

- Tiden var inde til at de le-
verandører, som dækker et 
bredt felt af produkter, vi-
den, kontakter og kompe-
tencer blev en selvstændig 
del af dækbranchen. Det 
gælder, uanset om man sæl-
ger fælge eller reolsystemer. 
Sektionen har ’hjulet’ som 
fælles interesse. Det er det, 
arbejdet vil koncentrere sig 
om, fortæller Erik Neuberg 
Rasmussen.

Sikkerhed i fokus
Idéen om sektionen ud-
sprang den 23. september i 
fjor, hvor der var flere oplæg 

på den årlige temadag, som 
Dæk-magasinet, Dækbran-
chen Danmark og Rådet for 
Større Dæksikkerhed af-
holdte på Teknologisk Insti-
tut. 

Især ét oplæg gjorde ind-
tryk på Erik Neuberg Ramus-
sen og flere andre deltagere. 
Oplægget blev holdt af Je-
sper Boe Jørgensen, der har 
stor erfaring inden for den 
danske dækbranche og er  
desuden direktør i Rema Tip 
Top Danmark. Han gennem-
gik flere eksempler på livs-
farlige lapninger, der ifølge 
Rema Tip Tops undersøgel-

ser bliver udført af hver an-
den mekaniker. Fejllapnin-
ger kan være så fatale, at de 
koster bilister livet. I den for-
bindelse vil Dæk Speciali-
sternes Landsforening stifte 
en diplomuddannelse, der er 
målrettet det at udføre 
dækreparationer på en sik-
ker og forsvarlig måde. 

- Vi sørger samtidig for, at 
alle leverandører får visse 
minimumskrav, de skal op-
fylde med hensyn til sikker-
hed. Så det uddannelsesmo-
dul blev til på et nyt samar-
bejde mellem netop leveran-
dørerne og så dækspecia-
listerne, forklarer Erik Neu-
berg Rasmussen.

Han oplyser, at man allere-
de ved, hvem der bliver for-
mand for den nye og leve-
randørsektion. Han forkla-
rer desuden, at man er ved at 
have styr på den kommende 
generalforsamling, og at 
man løbende vil oplyse om 
flere leverandørnavne og 
sektionens struktur.

Nærliggende kobling
Würth Danmark er glad for, 
at komme tættere på dæk-
branchen i Danmark. Virk-
somheden har i flere år leve-
ret forskellige maskiner, 
værktøjer og service-
ydelser til dækreparationer - 
især til sporing og afbalan-
cering. Og nu rykker Würth 
så nærmere de fagfolk og 
meningsdannere, der blandt 

andet kan skærpe fokus på 
sikkerhed. Det mener Poul 
Thomsen, som er key ac-
countchef hos Würth Dan-
mark Auto. 

- For os var det her en nær-
liggende kobling. Vi har hen 
over årene set, at der har væ-
ret forvirring om diverse vej-
ledninger til at udføre 
dækreparationer, men også 
alt det udstyr, der skal til at 
servicere og dertil foretage 
dækarbejde. Så Dækbran-
chen Danmarks vej er rigtig 
god, især når vi taler sikker-
hed, siger Poul Thomsen fra 
Würth Danmark.

I forlængelse af snakken 
om sikkerhed, ser han med 
den nye leverandørsektion 
et stærkere våben til også at 
hjælpe uddannelsesinstitu-
tionerne med at hæve sik-
kerheden på værksteder og 
blandt de mekanikere, der 
udfører de nødlapninger, 
der var hovedtemaet på Re-
ma Tip Top-oplægget på 
dæktemadagen i 2015. 

- Det er i en god sags tjene-
ste, at leverandørerne nu og-
så mere struktureret kan by-
de ind med ekspertise, erfa-
ringer og selvfølgelig også 
produkter, der højner sik-
kerheden. Og så afliver vi 
forhåbentlig en del vandre-
historier, og vi får fælles spil-
leregler, fortæller Poul 
Thomsen.

Dermed er det hans 
grundlæggende holdning, 

at førende eksperter ikke be-
høver konkurrere på de vi-
densbaserede principper i 
forhold til at udføre repara-
tioner. Her skal der i stedet 
deles ud af viden, og det kan 
man gøre rigtig fint gennem 
en sektion i 
Dæk branchen Danmark.

Ærlig feedback
Jo tættere man rykker på 
dækspecialisterne og me-
ningsdannerne, desto tætte-
re rykker man også på det, 
som Poul Thomsen kalder 
en ”ærlig dialog”. Med det 
mener han:

- Vi får som leverandør jo 
også nogle krav tilbage med 
hensyn til det sortiment, vi 
har. Det kan i princippet bå-
de dreje så om sikkerhed, re-
klametioner og lignende. 
Og det samme vil andre le-
verandører få. I fællesskab 

kan vi så blive bedre til at 
sælge ydelser, uanset, hvor-
dan man så end bidrager, 
fortæller Poul Thomsen.

Tilbage hos Erik Neuberg 
Rasmussen, der også  ser 
sektionen som et yderligere 
tiltag, der kan være med til 
at åbne politikernes øjne op 
for dæksikkerhed generelt 
set i Danmark.

- Som organisation og 
branche holder vi selvfølgelig 
fast i nogle af de store temaer, 
hvor et af dem er lovkravet 
om vinterdæk og dertil møn-
sterdybden på vinterdæk. Så 
på mange måder fortsætter vi 
de normale og vigtige kampe, 
nu får vi bare endnu et 

rykstød, hvil-
ket vi glæder 
os til, siger 
Erik Neu-
berg Ras-
mussen.

Leverandørerne skal frem i lyset
Dækbranchen Danmark vil have de mange leverandører frem i lyset med selvstændig sektion. Würth, der er en af de 
leverandører, som bidrager til branchen, ser gode muligheder for øget dæksikkerhed.

Især spørgsmålet om sikkerhed i forbindelse med dækreparationer vil ifølge dækfolkene få et skærpet fokus med den nye leverandørsektion. Det sker blandt andet på baggrund af et omlæg på sidste års 
dæktemadag, hvor virksomheden Rema Tip Top viste, hvor alvorligt, forkerte nødlapninger kan være for trafiksikkerheden.

Dækbranchen Danmark vil op-
rette en særlig sektion leveran-
døree. En af idémændene bag 
det træk er Erik Neuberg Ras-
mussen, der er formand for 
Dæk Specialisternes Landsfore-
ning (DSL).

Poul Thomsen fra Würth Dan-
mark Auto. - Virksomheden 
er en af de leverandører, 
der kommer til orde 
med den nye sektion 
hos Dækbranchen 
Danmark. Og sik-
kerhed går igen, 
helt fra uddan-
nelsesinstitutio-
ner og ud på 
landevejene 
ved dæk-
repara-
tioner.
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Tekst og foto: Kim Lesanner

SØGEMASKINE Nemt og pris-
billigt er nøgleordene, når 
den store europæiske fælg-
aktør Alcar nu har allieret sig 
med fire store tyske dæk-
grossister, samt en dansk 
dækimportør, om at levere 
færdigmonterede komplet-
hjul inden for 72 timer på så-
vel stål- som alufælge med 
en lang række dækmærker – 
lige fra de helt billige dæk til 
premiumbrands.

- Vi tilbyder en nem og god 
løsning til alle og leverer 
gerne til de danske værkste-
der, som måske vil spare 
dækmaskiner og bemanding 
til dækmontering, samt 
dækspecialister, der har 
travlt i perioder og kan bru-
ge vores hjælp. Også landets 
grossister oplever vi vil be-
nytte vores tilbud, hvis de 
selv eksempelvis vil afstå fra 
at risikere at ridse dyre nye 
19 fælge, siger Per Kloster 
fra Alcar Danmark i Skovby 
lidt uden for Aarhus, der be-
skæftiger 12 ansatte. Han 
tilføjer, at selv de danske re-
servedelsgrossister ikke kan 
levere så specifikt ud fra et 
lige så omfattende udvalg 
som i Alcars nye webløsning.

Alcar Danmark oplever vi-
gende salg gennem traditio-
nelle dækværksteder og 
dækspecialister, idet bilfor-
handlerne  er blevet bedre til 
at sælge dæk og fælge. Og at 
fælgmarkedet er lige så pres-
set som dækmarkedet.

Dæk til dagspriser
Alcar har gennem et års tid 

gennemført et pilotprojekt, 
med fine tilbagemeldinger. 
Danske branchekunder kan 
være sikre på, at ringe ”kina-
dæk” til andre markeder ikke 
er med i Alcar-portalen. Alt er 
TÜV-godkendt til hver enkelt 
bilmodel på også det danske 
marked. 

Efter login og søgning på 
fælge og dæk ud fra bilmodel, 
nummerplade eller biltype 
bliver branchekunderne præ-
senteret for dæk listet efter 
dagspriser – med fine fotos af 
dæk og fælge. Ved bestilling 
går ordren til dækgrossisten, 
der samler og monterer med 
eventuelle dæksensorer og 
sender direkte til den danske 
kunde. Fakturering foregår 
fra danske Alcar.

Indtast egen avance
Hver enkelt dansk bran-

chekunde kan skelne mel-
lem kostpris og en foreslå-
et, kalkuleret udsalgspris, 
som man selv kan ændre i 

opsætning for avance i pro-
cent på enkelte dæk og fæl-
ge. Det kan gøres, så de-
tailkunden kan følge med 

på skærmen uden at se for-
handlerens avance.

- AEZ er jo et finere og 
dyrere fælgmærke, så her 
vil forhandleren måske 
kalkulere med 10-15 pro-
cent avance, og med lavere 
avance på vores øvrige 

fælg-sortiment. Og ligeså-
dan for dæk. Det er op til 
hver enkelt forhandlers 
købmandskab ud fra mar-
kedet – man må jo hyle 
med de ulve, man er 
iblandt, siger Per Kloster.

Omfattende ny portal til komplethjul
Fælgproducenten Alcar har lanceret en webløsning for autobranchen med levering af monterede dæk/fælge via tysk dæk-
grossist-samarbejde.

Alcar er i luften med en omfattende ny portal for komplethjul, som branchekunder kan logge sig ind på.

- Vi tilbyder nu en helt ny, nem og meget omfattende komplet-
hjul-portal til den danske autobranchen, siger Per Kloster.

Med fingeren kan man vende og dreje alufælge fra Alcars nye ka-
talog i 3D, der popper op fra siden i kataloget på en tablet via 
teknologien augmented reality.

Alcar har netop sendt sit 2016 papir-fælgkatalog ud, der tilbyder en 
helt ny feature: Augmented Reality. Før en tablet hen over en fælg 
på papiret, og fælgen ”popper op” i 3D, så man kan vende og dreje 
den på skærmen.

 

Vend og drej fælgen i 3D

Tekst og foto: Kim Lesanner

UNDERTIPPET Alcar er mar-
kedsledende i OE stålfælge 
til såvel bilproducenter som 
eftermarkedet fra sin fabrik i 
schweiziske Lugano, og er 
blandt de førende alufælg-
producenter med sine fire 
mærker fra samme fabrik i 
tyske Köln: AEZ som det eks-
klusive mærke, DOTZ til tu-
ningssektoren, Decent til fa-
milien Danmark og Enzo i 
enkelt design. Fælgpriserne 
afhænger af tiden på pro-
duktionsbåndet.

To ud af tre fælge fra Alcar 
Danmark er i stål, med 470 
varenumre på det 3500 kva-
dratmeter store lager, der i 
højsæsonen skyder 6000 
fælge afsted dagligt. Alcar 
vil gerne have øget sit alu-
salg, hvilket den nye kom-
pletportal også er et middel 
til.

Per Kloster brænder imid-
lertid for stålfælge, og har 
angiveligt fået indrettet Eu-
ropas eneste stålfælg-show-
room i Skovby – med visning 
af en stålfælgs produktions-
faser, såkaldt 0-reference 

fælge i fuldstændig balance 
samt eksempler på ringe ko-
pi-fælge.

- Jeg er fascineret af stål-
fælge, der jo er udviklet til 

specifikt én bilmodel og så-
ledes optimal for bilens kø-
reegenskaber – og med virk-
ning som en ekstra stød-
dæmpende effekt via mem-

branen med monteringshul-
lerne. Og så kan de jo rettes 
ud, hvilket selvfølgelig ikke 
gavner vores salg – og nok 
sjældent sker, smiler Per Klo-
ster.

Alcar har netop sendt sit 

2016 alufælgkatalog ud. Der 
er mulighed for at få eget lo-
go på fælgene via specialaf-
taler med Alcars fælgfabrik. 

Se flere billeder på 
www.motormagasinet.dk

Brænder for stålfælge
Alcar har et unikt showroom om stålfælge, der er leverandørens hovedområde.

Kopifælge, med ringe egenskaber, indsamlet fra det danske mar-
ked, udstilles til skræk og advarsel.

Alcar Danmark har indsamlet kopi-stålfælge fra danske værksteder 
til en Toyota Avensis  og en Fiat Ducato, der tydeligt viser forskelle 
i vægt og styrke. Det har betydning for bilens loadindeks, bremse-
længde, acceleration, brændstoføkonomi og levetid på styrekugler 
– måske for at spare 50 kroner per fælg.

 

Skrækvæg med kopifælge

Fabriksejede Alcar er markedsledende i Europa inden for stålfælge 
og repræsenteret i 13 lande med egen importør. Hovedkontoret 
ligger i østrigske Wien, alufabrikken i Köln, stålfabrikken i Lugano 
Schweiz. Omsætningen var i 2015 241 millioner Euro. 

 

Markedsledende i stålfælge

En række såkaldte O-fælge fra det nu nedlagte uvildige danske 
dæk-testcenter pryder Alcars stålfælg-showroom. Fælgene er lavet i 
Tyskland, og købt i 1980 for 12.000-20.000 kroner stykket.
Højde og sideslag er maksimalt 0,01 millimeter,  så ubalance 
udelukkende kan stamme fra dækket. Reference-fælgene er lavet, 
så dæk kan monteres udelukkende med håndkraft, uden brug af 
monteringsmaskine. De er anvendt tusindvis af gange, uden at det 
er gået ud over fælgenes præcision.

 

Ultra-præcise referencefælge



Ultra high 
performance 
dækket til Premium 
biler med gener 
i DTM.

Miljødækket der ikke 
går på kompromis med 
sikkerheden.

hankooktire.com/se 

Det nye høj 
præstationsdæk 
for store og 
mellemstore biler. 
Perfekt balance 
mellem ydelse 
og sikkerhed.

Importør: Nordisk Dæk Import A/S – www.ndias.com

BLIV ET MED VEJEN

Vision
Vi vil være vores kunders foretrukne 

leverandør af dæk og fælge

Mission
Vi får din forretning til at rulle
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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

FÆLGE Der er sket noget. 
Regnskabstallene er røde, 
omsætningerne faldende og 
helt nye købsmønstre er 
godt på vej til at udhule store 
dele af det forretnings-
grundlag, som dæk- og fæl-
gebranchen tidligere har 
haft. Det er ikke ligefrem en 
opløftende beskrivelse, Cas-
per Huusmann gør sig, når 
han skal beskrive den bran-
che, han snart har været en 
del af i 30 år. 

Han ejer firmaet 
Wheels2go, som flere læsere 
nok vil nikke genkendende 
til. Det var nemlig den min-
dre, danske virksomhed, der 
for knap et år siden i Høje-
steret tabte en principiel sag 
om fælgdesign til BMW. 
Wheels2go havde ifølge 
BMW solgt kopier af deres 
design, blandt andet en 
7,5x17 fælge til den hårdt-
pumpede BMW M5, som var 
født med et tilsvarende de-
sign i 9,5x19. Forløbet vare-
de i næste syv år, inden 
Wheels2go, hvis modersel-
skab hedder East Scandic 
A/S, sidste år tabte sagen og 
skulle betale en erstatning 
og sagsomkostningerne til 
den tyske bilproducent. 
Regningen løb op i omkring 
700.000 danske kroner. Og 
dertil kom også en regning 
til advokatbistand. Siden 
dommen er Casper 
Huusmanns branche dog, 
ifølge ham, blevet udfordret 
på en stribe felter. 

- Den her dom gør selvføl-
gelig, at det nu er meget 
svært at sælge fælge, fordi 
man skal være helt sikker på, 
at designet ikke lægger sig 
bare det mindste smule op 
ad eksisterende mærkes fæl-
ge. Oveni det kæmper dæk- 
og fælgbranchen med øko-
nomien. Vi er presset af især 
leasing, der betyder, at man-
ge tusinde flådebiler aldrig 
kommer tilbage til markedet 
efter leasingperioden er ov-

re, fortæller Casper 
Huusmann og tilføjer:

- Dertil må jeg også kon-
statere, at det store antal af 
mikrobiler på markedet, 
som flere andre også har på-
peget, har været skidt for os. 
For hvis man køber en lille, 
ny bil til under 100.000, så 
sætter man næppe flotte fæl-
ge og dertil dæk på. Det vil 
mange ganske enkelt ikke 
ofre på den, siger han.

Mærkværdig afgørelse
Casper Huusmann forklarer, 
at Wheels2go på grund af 
dommen ikke længere har 
det store udvalg af alumini-
umsfælge, som tilfældet var 
inden Højesteret afsagde sin 
dom. Han mener, at afgørel-
sen er katastrofal for alle 
mindre virksomheder i Dan-
mark, der vil leve af at sælge 
og udvikle fælge. Han aner-
kender BMW’s anke om det 
konkrete design, men hvad 
der selv den dag i dag får di-

rektøren til at reagere 
skarpt, er den begrundelse, 
som Højesteret gav for sin 
afgørelse. Den fastslog nem-
lig, at fælge ikke er en del af 
bilen, ej heller bilens design. 
I Højesteretsdommen fra 10. 
marts 2015 står der blandt 
andet:

’Aluminiumsfælge bruges 
således sædvanligvis ikke 
med det formål at genskabe 
bilens oprindelige udseen-
de, men for at udsmykke og 
opgradere bilens samlede 
udseende, og fælge med for-
skelligt design kan bruges 
på samme bil, ligesom sam-
me fælgdesign kan bruges 
på forskellige bilmodeller. 
På den baggrund finder Hø-
jesteret, at aluminiumsfælge 
ikke kan anses for omfattet 
af artikel 110, og bestem-
melsen er således ikke til 
hinder for, at BMW kan 
håndhæve de tre registrere-
de fælgdesign’.

- Os der lever af fælge står 
nu tilbage på et marked, 
hvor det er sådan, at 65 bil-
producenter i dag har i om-
egnen af 300 fælgdesignret-
tigheder hver, hvilket bety-
der, at knap 20.000 designs 
er låst. Ergo kan mindre 
virksomheder som os lige så 
godt holde os fra at lave de-
signs i aluminium. Vi har ik-
ke en chance. I stedet kan 
kunderne komme ind og få 
sat det på, jeg vil kalde tem-
melig umoderne fælge, for-
klarer Casper Huusmann.

- Alt i alt er det for mig ry-
stende, at Højesteret ikke 
mener, at en fælg og et hjul 
er en del af en bil. Det er da 
yderst mærkværdigt. Det var 
jo lige præcis den definition, 
der gjorde, at vi tabte.

Højesteretsdommen be-
tød, at BMW-fabrikken i 
München fik stadfæstet en 
dom, som Sø- og Handels-
retten afsagde tilbage i 
2010.

Forsigtigt fremad
Aktiviteterne i Wheels2go 
blev som datterselskab af 
East Scandic A/S grundlagt i 
1987 af den dengang 21 åri-
ge Casper Huusmann. Det 
skete i et 10 m2 stort salgslo-
kale på kongevejen i Virum. 
Virksomheden levede op 
gennem 1990’erne og 00’er-
ne godt af grossistsalg, im-
port og eksport af fælge og 
dæk. Virksomheden har la-
ger på Østfyn ved Ullerslev, 
hvor Casper Huusmann rå-
der over et knap 7000 m2 
stort lager. Men direktøren 
har dog, trods afgørelsen i 
Højesteret, ikke helt mistet 
gnisten til det at udvikle fæl-
ge. 

Selv om rigtig mange i dag 
kører rundt med alumini-
umsfælge, er der stadig et 
stort marked for stålfælge. 
Og det marked mener 
Wheels2go stadig kan ud-
forskes mere. Derfor venter 
Casper Huusmann lige nu på 
at få godkendt et patent på 
en stålfælg, som bygger på 
centerringkonceptet. Et 
koncept, fælgmanden opda-
gede tilbage i 1988:

- Dengang tog jeg på en tur 
til Italien, der selv i dag har 
et kæmpe marked for repli-
kafælge. Der opdagede jeg 
mulighederne for at bygge 
en centerring i plast, så man 
med et relativt simpelt greb 
kunne sikre, at fælge, der 
egentlig havde forskellige 
mål, kunne bruges på flere 
forskellige bilmodeller. Itali-
enerne troede, jeg var sinds-
syg, men det viste sig faktisk 
hurtigt, at den idé skulle 
brede sig til hele det europæ-
iske marked i løbet af de næ-
ste tre år, siger den danske 
fælgemand. 

Det nye patent, som Cas-
per Huusmann venter på, vil 
sandsynligvis være god-
kendt om godt et halvt år. 
Det betyder så, at Wheels2go 
kan sælge en stålfælg med 
centerring på det amerikan-
ske, canadiske, europæiske 
og asiatiske marked efter 
eget design. 

- Med BMW-retssagen in 
mente, så håber jeg da, at 
det her måske på sigt kan be-
tyde, at jeg rent faktisk får 
lidt ud af det. Jeg ærgrer mig 
da over, at jeg tilbage i 1988 
ikke tog patent på centerrin-
gen til aluminiumsfælge.

Monopolismens modstander
Højesteretsdommen og den 
generelt svigtende indtje-
ning blandt dæk- og fælge-

virksomheder gør, ifølge 
Casper Huusmann, at mo-
nopolismen stadig har alt for 
gode vilkår. 

- Det er i hvert fald meget 
udtalt inden for fælge. Jeg 
synes selv, at vi i kampen 
mod BMW gik op mod den 
her monopolisme, som her-
sker. Både i EU og nu altså 
også i Danmark er det efter 

min overbevisning alt for 
nemt at tryne små virksom-
heder. Hvis man blot har 
penge nok, som de store bil-
producenter tilsyneladende 
har, så er det kun et spørgs-
mål om tid, før man får de 
små ned med nakken i rets-
sager. Det kender jeg i hvert 
fald alt til, fortæller han.

De fede dæk- og fælgedage er forbi
Et år er gået, siden Højesteret slog hjulene væk under den danske fælgproducent Wheels2go for at have kopieret BMW. 
Selv om virksomheden stadig lever, er de gode tider forbi.

Det var blandt designet af en BMW M5-fælg, som endte med at 
blive fatal for Wheels2go. Hele retsforløbet har ifølge ejer Casper 
Huusmann kostet hans virksomheden over 1,5 million kroner.

Det er i stigende grad svært at tjene penge på dæk og fælge i 
Danmark. Ifølge Wheels2go-direktøren skyldes det især, at mar-
kedet er oversvømmet af mikrobiler, og at rigtig mange leasing-
biler i firmabilsklassen, lig VW Passat’en her, aldrig vender tilbage 
til brugtmarkedet, fordi de i stedet ender i udlandet. 

Casper Huusmann fylder 50 den 28. februar, er HH-uddannet og 
har siden 1987 været ejer af Wheels2go, der frem til 2009 var kendt 
under navnet East Scandic A/S. Wheels2go blev dannet i 2009 og 
overtog driften fra moderselvskabet East scandic A/S (drift 1987-
2009).

Den 10. marts 2015 endte et syv år langt retsforløb med, at Højeste-
ret idømte Wheels2go en bøde på 250.000 kroner for at have 
kopieret fl ere BMW fælgdesign. Dertil skulle Wheels2go også betale 
sagsomkostninger. Casper Huusmann vurderer, at sagen minimum 
har kostet ham og virksomheden mere end 1,5 millioner kroner.

Dommen var en stadfæstelse af en 2010-dom i Sø- og Handels-
retten, der slog fast, at der var tale om kopier. Indehaver Casper 
Huusmann mener dog, at sagen er udtryk for, at de små virksom-
heder aldrig vil kunne vinde over store giganter i sager om design. 
Dertil fastholder han sin kritik af et af dommens afgørende punkter, 
nemlig at dæk og fælge ikke er en del af bilens design.

Om Wheels2go:

Her Casper Huusmann (tv) foran Højesteret tilbage i marts 2015.

Casper Huusmann, direktør hos Wheel2go ser dystert på fælge- og 
dækbranchen, hvor de gode tider er forbi.
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PREMIUM DÆK TIL PERSONVOGNE,
VAREVOGNE & 4x4/SUV

EVOLUTION I 1971 tog even-
tyret for den italienske fælg-
producent OZ sin begyndelse 
med produktionen af ’Nume-
ro Uno’, en lille 5x10 tom-
mers fælg til Fiat 500 og Mini.

Nu, 45 år og mange mile-
pæle inden for fælgprodukti-
on til landevej og motorsport 
senere, markerer man jubi-
læet med en revival af dette 
det allerførste OZ fælgde-

sign. Naturligvis videreud-
viklet til nutidens krav og 
forventninger.

’45 Anniversary’ er jubilæ-
umsfælgen blevet døbt. Den 
adskiller sig fra alt andet på 
det aktuelle fælgmarked og 
rummer alligevel i pagt med 
tidsånden retro elementer 
som den store blanke nav-
kapsel, der dækker bolthul-
lerne.

Målgruppen er de mindre, 
men trendy biler som Fiat 
500, Mini, Citroën DS3, Peu-
geot 208 og Opel Karl, hvor 
den 17” store fælg virkelig 
syner af noget, men stadig 
giver plads til komfortabel 
kørsel.Importøren af OZ fæl-
gene, Rally Centeret, har sto-
re forventninger til efter-
spørgslen på 45 Anniversary, 
primært gennem OZ special-

forretningerne, de såkaldte 
OZ Paddock Stores, og de 
autoriserede forhandlere af 
målgruppe bilerne, hvor 
man kan tilbyde opgraderin-
gen til OZ løsningen som en 
del af det finansierede ny- el-
ler brugtbilsalg.

Efterspørger kvalitet
I det hele taget tegner 2016 
til at blive et godt år for sal-

get af OZ fælge, oplyser Ja-
cob Arnes hos Rally Cente-
ret.

- Forbrugerne er igen be-
gyndt at efterspørge kvali-
tet, og på det felt kommer 
ingen op på siden at de ele-
gante og ultralette fælge, 
der kommer ud fra den 45 
år gamle fabrik i norditali-
enske San Martino di Lu-
pari, siger han og tilføjer:

- Og så har Danmark jo få-
et Formel 1-gejsten tilbage 
med Kevin Magnussens til-
bagekomst og sæde i en Re-
nault racer. Monteret med 
OZ producerede fælge lige-
som Formel 1-bilerne fra 
blandt andre Ferrari, Red 
Bull og Mercedes. 

 

 mich

45 år ses på størrelsen
Italienske OZ er klar med opdateret jubilæumsfælg, ’45 Anniversary’.

OZ ’45 Anniversary’ i mat titan 
finish. Med lille standard nav-
kapsel til venstre og med til-
valgsmuligheden, den store re-
tro kapsel til højre.

En ny/gammel Fiat 500.



Af Michael Nørfelt

DÆKCENTER Dækcenter-in-
dehaver Peter Schytt Holle-
sen, der på dramatisk vis for 
et år siden blev knivdræbt af 
en 33-årige ansat, som siden 
tog sit eget liv, har sit portræt 
hængende i kundemodta-
gelsen hos Dækcentralen på 
Raasigvangen i Nordsjæl-
land - i øvrigt ved siden af et 
aldrende foto af hans far, 
Carl Hollesen, firmaets stif-
ter tilbage i 1967.

Den 18. januar 2015 døde 
den meget vellidte Peter 
Hollesen, og den 9. februar 
2015 fik firmaet sin nye start 
med søsteren Betina Holle-
sen og moderen Ellen Holle-
sen som indehavere og et nyt 
team på værkstedet, blandt 
andre Peter Hollesens 
18-årige søn, Nicolai, der til 
dagligt går i 2. g i Hillerød, 
mens som i flere år har ar-
bejdet i sin fritid på 
dækværkstedet.

- Det har været et hårdt år, 
men også spændende. Vi har 

virkelig knoklet med lange 
arbejdsdage. Vi er gået all-

in, men har det også fedt 
sammen, siger Betina Holle-
sen, der har skiftet et job 
som folkeskolelærer ud med 
en stilling som dækcenter-
indehaver for at sikre det 49 
år gamle familiefirma, som 
hun nu ejer sammen med sin 
80-årige mor, Ellen Holle-
sen.

- Meget i det gamle firma 
var i Peters hoved, og meget 
af det var ikke skrevet ned. 
Det har selvfølgelig været en 
udfordring, siger Betina 
Hollesen, der har følt sig mo-
tiveret af at drive familiefir-
maet videre, hvor hun er 

vokset op i dækcenteret.
- Der har været både op- og 

nedture, og ofte har følelser-
ne været uden på tøjet på 
grund af den særlige forhi-
storie. Men det har også væ-
ret meget lærerigt, og vi er i 
hvert fald klar til at fortsæt-
te, supplerer firmaets værk-
fører, Martin Tyrrell, der 
kendte Peter Hollesen som 
ven gennem 18 år.

Martin Tyrrell, der selv er 
fra Slangerup, har således 
arbejdet i dækbranchen i fle-
re år, ligesom han i et par år 
drev sit eget trailerfirma.

- Det sidste år har da været 

tæske-hårdt, men også skide 
sjovt, bemærker han.

Nyt forretningsområde 
hos Dækcentralen er da og-
så, at man forhandler Bren-
derup-trailere og reparerer 
trailere.

- Det er et godt supplement 
til de døde perioder på 
dækværkstedet. Desuden 
har vi en god placering i for-
hold til de nærmeste trailer-
centre i Græsted og Greve, 
forklarer Martin Tyrell.

Egne beslutninger
Nyt er det også, at Dæk-
centralen i stigende grad 

laver mekanisk arbejde så 
som bremser og udstød-
ninger.

Dækcentralen, som ude-
lukkende koncentrerer sig 
om person- og varebils-
dæk, er medlem af DSL, 
men ellers fri af kæder.

- Vi vil gerne træffe vores 
egne beslutninger, siger 
Betina Hollesen, der pri-
mært sælger Michelin-
dæk, men kan skaffe alle 
mærker efter kundens øn-
sker.

Teamet på Dækcentralen 
tæller i dag fire medarbej-
dere samt to arbejdsdren-
ge, og indtil videre er der 
nok at lave.

- Men vi føler os fortsat 
frem, bemærker hun.

Dækcentralen blev etab-
leret tilbage i 1967 og kan 
således næste år fejre 50 
års jubilæum.

Stifter var Carl Hollesen, 
som døde i 2005, hvorpå 
sønnen Peter Hollesen 
overtog firmaet. I 2013 
flyttede han Dækcentralen 
fra Solhøjvej til helt nye fa-
ciliteter på Raasigvangen i 
Slangerups nye industri-
område. Der er således god 
plads - blandt andet til op-
bevaring af dæk for hele 
1500 kunder - ligesom ”det 
nye” Dækcentralen nyder 
godt af næsten nyt udstyr 
og maskiner fra 2013, 
blandt andet en sporings-
maskine, som trækker kun-
der til fra hele Sjælland.

Dækcentralen har fået en ny og fi n start
I skyggen af et dramatisk knivdrab på dækcenter-indehaver Peter Hollesen for et år siden har afdødes søster, søn og mor 
givet Dækcentralen i Slangerup en ny start. 
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Martin Tyrrell er værkfører på Dækcentralen.Martin Tyrrell i aktion på værkstedet sammen med Betina Hollesen.

Portræt af den tidligere, afdøde indehaver Peter Hollesen i 
kundemodtagelsen.

En del af teamet bag Dækcentralen, Martin Tyrrell (tv), Betina Hollesen og Jimmi Christensen.

Jimmi Christensen er mekaniker.



Af Henrik Nordstrøm Mortensen

GUMMIBANER Er der en risi-
ko for kræft, hvis børnene, 
manden eller konen spiller 
fodbold på kunstgræs? Det 
spørgsmål har været rejst op 
til flere gange over for 
blandt andre danske Genan, 
som udvikler gummigranu-
lat til brug i kunststofbaner. 
Nu vil de tre amerikanske 
organisationer ’The Envi-
ronmental Protection Agen-
cy’, ’Consumer Product Sa-
fety Commission’ og ’Cen-
ters for Disease Control and 
Prevention’ atter sætte fo-
kus på, om det udgør en 
sundhedsrisiko at spille to 
halvlege på kunstige 
plæner. 

Også to amerikanske se-
natorer har rettet henven-
delse Barack Obamas rege-
ring på baggrund af en uof-
ficiel rapport fra University 
of Washington. Rapporten 
viser angiveligt, at der 
blandt 153 kræftramte atle-
ter i USA findes 124 fod-
boldspillere. Derfor vil ame-
rikanerne nu til bunds i, om 
der er en sammenhæng mel-
lem kunstbanerne og syg-

dommen. I Danmark tager 
Poul Steen Rasmussen, der 
er direktør for Genan, dog 
det skærpede fokus i USA 
med ro.

- Vi byder eventuelle kom-
mende undersøgelser vel-
kommen. Vi har set den her 
type af undersøgelser flere 
gange før, og intet i Europa 

antyder, at der er noget om 
snakken, siger Poul Steen 
Rasmussen.

Når man taler om Genan 
og gamle dæk, er det ikke 
små størrelser, som det Vi-
borg-basrede firma opere-
rer i. Virksomhedens kapa-
citet ligger samlet på om-
kring 275.000 ton, som i 

Europa fremstilles af  millio-
ner af ton dæk. Genans tota-
le kapacitet er 375.000 tons 
modtagne dæk på fem fa-
brikker – tre i Tyskland og 
en i USA foruden Viborg-an-
lægget. Selve Genan-granu-
leringen fremkommer af 
30.000-40.000 tons mod-
tagne brugte dæk årligt fra 

danske værksteder. Kapaci-
teten i Viborg er 70.000 ton.

Afvist flere gange
Da kunstbaner til fodbold og-
så har spredt sig hastigt i Dan-
mark de senere år, har Miljø-
styrelsen løbende undersøgt, 
om banerne overordnet kan 
beskyldes for at udgøre en ri-

siko for fodboldspillere. I en 
større kortlægning fra 2008 
skriver Miljøstyrelsen på bag-
grund af en række test og 
sammenligninger med andre 
europæiske undersøgelser, at 
granulatbaner ikke udgør en 
risiko. Styrelsen skriver i kon-
klusionen:  

”Resultaterne viser, at der 
ikke er sundhedsmæssige ef-
fekter af betydning, men at 
der kan forekomme miljø-
mæssige effekter under de 
værst tænkelige forhold. Ef-
fekterne kan dog minimeres 
ved fx optimal dræning”.

Dæk•Profi l 9Fredag 26. februar 2016

Alle priser er excl. moms, levering, olie og el/vvs-arbejde. Gælder så længe lager haves.

Nyheder fra Semler Værktøj 

Værktøj

Banemarksvej 16, 2605 Brøndby 

Telefon: 43 288 275

E-mail: vaerktoj@semler.dk 

www.SemlerVaerktoj.dk

Geodyna 7100 N 
afbalancering

Løfter 3 T  
Løftehøjde 960 mm 
Kr. 17.900,- 
 
Findes også i 3,5 T  
med fuld løftehøjde  
fra kr. 29.900,- 
 
Produceret i Italien for  
Semler Værktøj

Priser fra  
kr. 10.990,-

Geodyna 7100 N 
SV 30 

GUMMI-STATISTIK Der blev i 
3. kvartal af 2015 betalt ge-
byrer for godt 12,3 millioner 
kroner mod 11,1 millioner 
året før. Det svarer til 
717.487 dæk mod 627.215 
dæk i 3. kvartal af 2014.

Fremgangen er hermed på 
hele 14,4 procent, oplyser 
Dækbranchens Miljøfond.

 mich

Solid dæk-
fremgang

Genan tager kræft-undersøgelse med ro
Tre amerikanske organisationer vil have undersøgt kunstbaner, der laves med gummigranulat fra bildæk, for en kræftrisiko. 
Dansk storproducent tager dog udmeldingen roligt.

Direktør Poul Steen Rasmussen 
fra danske Genan, der produce-
rer tonsvis af granulat til brug i 
blandt andet kunststofbaner, 
henviser til, at ingen europæi-
ske undersøgelser har vist 
sammenhænge mellem kræft 
og så kunststofbaner. Ej heller 
den danske Miljøstyrelsen har 
kunnet dokumentere noget.Tre amerikanske organisationer vil have undersøgt kunststofbaner i forhold til, om de udgør en 

kræftrisiko for spillerne.
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Rema Tip Top indgår samarbejde med tyske HUF om et nyt TPMS-system, der kan styres med Android-enheder og som kan bruges på 
flere forskellige bilmodeller. (Foto: Rema Tip Top)

TRYK Rema Tip Top Dan-
mark A/S introducerer nu i 
samarbejde med HUF, Hüls-
beck & Fürst GmbH i Tysk-
land, som er Europas føren-
de OE producent af TPMS 
systemer, et nyt system til at 
måle dæktrykket på biler. 
Rema Tip Top Danmark A/S 
er ifølge virksomheden selv 
sikret sig et godt og professi-
onelt samarbejde med HUF, 
som har bygget et system, 
der arbejder sammen med 
en Bluetooth-transmitter og 
en almindelig smartphone 
eller tablet, der kører Andro-
id. Systemet er appbaseret 
og dermed altid opdateret, 
så snart man åbner appen. 

Dette sikrer, at man altid 
har de rigtige data og tabel-
ler til rådighed, uanset om 
man koder eller kloner, (åb-
ner pakke med identiske da-
ta), transmitteres data til 
sensorerne med uset høj ha-
stighed. 

Kvalitet og performance.
TPMS-markedet har ifølge 
Rema Tip Top været præget 
af mangel på viden og ind 
imellem af produkter, som 
ikke har haft den fornødne 
kvalitet og performance. 
HUF er Tysklands største 
producent af OE-sensorer og 
kender til forskellen på OE 

data og piratkopier. Det er af 
største vigtighed, at bilen får 
de signaler som den origi-
nalt er født til at modtage. 
En OE-sensorprotokol kan 
operere med op til 25 – 30 
forskellige parametre og ik-
ke kun tryk og temperatur i 
dækket. Som OE-leverandør 
til nogle af de største bilpro-
ducenter som Mercedes-
Benz, BMW, Porsche, Audi, 
Volkswagen og mange an-
dre, er HUF ifølge Rema Tip 
Top langt fremme i udviklin-
gen.

Forskellen
Der er mange kvalitetspara-
metre i spil. Det allervigtig-
ste er, at HUF alene arbejder 
med OE-protokoller og data. 
Det vil sige, at bilen modta-
ger præcis de data, som den 
er konstrueret til at modta-
ge.
 På hardwaresiden udstyrer 
HUF sine såkaldte Intelli-
Sens-sensorer med et batte-
ri, der, ifølge HUF, i kapaci-
tet er tre gange kraftigere 
end andre sensorer på mar-
kedet og derfor garanterer 
minimum seks års levetid.
Elektronikken er samlet og 
monteret af robotter i sterilt 
miljø, og dermed uberørt af 
menneskehænder. I produk-
tionsforløbet bliver hver sen-

sor testet hele fire gange i 
forskellige testområde, og 
de elektroniske komponen-
ter i en HUF IntelliSense-
sensor er pakket og forseglet 
i gummi og kan derfor mod-
stå høje temperaturforskel-
le, fugt og stød.

Fordelene
Operationelt ligger fordele-
ne i den app-baserede soft-
ware. Selv en helt normal 
mobiltelefon eller tablet har 
som regel 8, 16 eller 32 Gi-
gabyte, og det giver en data-
kapacitet som ingen andre 
controllere har. Samtidigt 
fungerer de håndholdte de-
vices som en let og logisk til-
gang for brugerne, da man 
af os, dæksepcialister, meka-
nikere og andre, er vant til at 
omgås en telefon eller en 
tablet. Dette sikrer at syste-
met stort set ingen begræns-
ninger har for fremtidige ud-
videlser.  Systemet kan leve-
res i to versioner:  

’Mono-Branded’, der dæk-
ker  85 procent af bilmodel-
lerne med direkte TPMS, 
som er omfattet af EU lovgiv-
ningen fra november 2012. 
Systemet kan også leveres 
som ’Multi-Branded’, hvilket 
inkluderer VDO Redi, Schra-
der EZ og Sens-It sensorer, 
der løfter systemet tæt på 

100% dækning. Alle data, 
også på VDO Redi, Schrader 
EZ og Sens-It, er verificerede 
OE data / protokoller. 

Hotline og features
Rema Tip Top Danmark ud-
nytter også systemets så-
kaldte Timeviewer, så hjæl-
pen er altid nær, hvis der 
skulle være noget, som man 
ikke helt havde forstået. Sy-
stemet er udstyret med 
stregkodelæser, så man kan 
udnytte egne stregkode sy-
stemer, for dækhotel / opbe-
varing eller læse stregkoden 
på sensorens emballage, for 
yderligere informationer.  
HUF Transmitteren kan til-
kobles flere telefoner, tab-
lets eller computere ad gan-
gen, og appen kan således 
bruges som opslagsværk for 
den rigtige sensor til bilen. 
For PC kræver det dog Win-
dows 8 og opefter.

 henmo

Rema Tip Top vil have styr 
på det digitale dæktryk
Virksomheden indgår samarbejde med førende tysk fi rma om nyt TMPS-system.

TESTCENTER Michelin Grup-
pens såkaldte European 
Technology Centre har offi-
cielt overtaget det arktiske 
testcenter på ’Fox Farm’ i 
Ivalo i Finland. Centeret er 
kendt i store dele af auto-
branchen, fordi et væld af 
dækproducenter kommer 
der for at teste dæk under de 
værst tænkelige forhold. Mi-
chelin overtager ’Fox Farm’ 
for at styrke sine test- og 
godkendelsesaktiviteter for 
vinterdæk til personvogne, 
varevogne og lastvogne. 
Der udføres et væld af test 
på Ivalo, hvilket omfatter 
Igangsætning/acceleration 
i sne, bremseevne i sne, 
trækkraft i sne, bremseevne 
på is og igangsætning på is. 
’Fox Farm’ ligger 300 kilo-
meter nord for polarcirklen, 
og her svinger temperatu-
rerne fra 0 grader og helt 
ned til minus 30 grader, når 
man måler fra november og 
til 
slutningen af marts.

Ved at blive ejer af anlæg-
get får Michelin Gruppen 
garanti for, at virksomhe-
den kan kontrollere sit test-
udstyr og teste under vinter-
forhold, som går fra alpepas 
til de finske sletter, uden at 
forglemme Gruppens in-
dendørs faciliteter.

De ekstreme klimatiske 
forhold i Ivalo og kvaliteten 
af sneen, der har en anden 
konsistens end alpesne, ga-

ranterer ifølge Michelin et 
optimalt testmiljø. Det er i 
øvrigt også delvis her på an-
lægget i Ivalo, at man tester 
dæk certificeret med sym-
bolet 3PMSF (Three Peak 
Mountain Snowflake, tre 
bjergtoppe med et snefnug), 
som i Europa indikerer dæk 
med egenskaber til vinter-
brug.

En stribe baner
Anlægget i Ivalo rummer 
masser af muligheder for 
at afprøve dæk og biler på 
anlæggets samlede størrel-
se på 60 hektar. 20 af dem 
går til baner, og her har 
man en bane til test af kø-
reegenskaber i sne med en 
længde på 1,7 kilometer, 
fem platforme på 500-800 
meter til test i længderet-
ningen (bremseevne og ac-
celeration), to isbaner, fire 
cirkelformede baner til test 
af tværgående greb, en 
rampe med en hældning på 
otte procent til test af 
igangsætning/accelerati-
on og så tekniske bygnin-
ger, hvor man kan afprøve 
montering, opbevaring af 
dæk og vedligeholdelse af 
køretøjer.

I 2014 testede Michelin 
2000 vinterdæk på Ivalos 
baner, herunder 400 
lastvognsdæk og 1.600 
person- og varevognsdæk.

 henmo

Køber kendt 
polarcenter
Michelin Gruppen har overtaget 
velkendt polarcenter til dæk i Finland.

Et væld af bil- og dækproducenter tester udstyr og gummi på det 
finske testcenter ’Fox Farm’ ved Ivalo.
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DÆKKONTROL Det kan være 
en god idé at kigge på den 
måde man opbevarer og 
transporterer dæk rundt på 
sit lager eller værksted. Det 
mener Flex1one, der med 
mærket Ahcon har speciali-
seret sig i løsninger, der iføl-
ge firmaet selv kan være 
med til at strømline arbejds-
processen. Brørup-virksom-
heden Flex1one sælger Ah-
con-mærket med sikkerhed 
som et af seriens vigtigste 
egenskaber. Det omfatter 
især Ahcons monteringslin-
jer, der består af en serie af 
maskiner og løfteanordnin-

ger så som Wheel Trolley, 
der hæver hjulet op i en me-
re ergonomisk højde. Trol-
leyen er også med til hurtigt 
at kunne fragte dæk rundt 
på værkstedet. 

Et andet highlight er seri-
ens dækfritrykker, der også 
er bygget sådan, at den kan 
opereres i en højde, der ikke 
skader mekanikerens ryg. 
Flex1one lover også, at 
monteringslinjen fra Ahcon 
kan bygges op omkring 
mange forskellige typer og 
mærker af dækskiftemaski-
ner. Holder man sig til Ah-
cons egne rækker, så er lin-

jens pumpestation en smule 
speciel. Her har man nemlig 
droppet en håndholdt 
booster til at få dækket til at 
spring på plads til fælgen. 
Argumentationen er, at det 
er skidt for ergonomien. 
Som sidste led i dækproces-
sen finder man en balance-
maskine kaldet SICE S63, 
men igen lover Flex1one 
med Ahcon-linjen, at man 
kan kobinere monterings-
linjen med flere forskellige 
balancemaskiner, også uaf-
hængigt af mærke.

 henmo

Sådan klarer man 
dækhåndteringen  
Især når det kommer til håndteringen af dæk er der ifølge 
producent noget at hente på ergonomien.

Monteringslinjen fra 
Ahcon er ifølge 
Flex1One bygget 
op om ergono-
mi, der skal for-
hindre, at meka-
nikerne står i po-
sitioner, som er 
skidt for ryggen. Dertil er flere af lin-
jens element hævet, så dækkene kommer godt 
op i højden. (Foto: Flex1One Ahcon)

PRODUKTNYT Aabenraa 
Fælglager A/S i Bolderslev, 
der er officiel importør af ty-
ske Alutec, er klar med to ny-
heder til forår og sommeren. 
Den ene type alufælge hed-
der Alutec Drive, og den er 
specielt tilpasset BMW og 
Mini, mens den anden hed-
der hedder Alutec Singa, 
hvilket passer til Chevrolet, 
Opel, Hyundai, Kia, Mitsubi-
shi, Nissan, Volkswagen, Au-
di, Seat, Audi, Skoda og 

Honda. Fælgene følger ti-
dens trend med 5 dobbelt 
eger, 10-eger og produceres 
i størrelserne 15 til 18 tom-
mer. Fælgene rammer der-
ved direkte ind i top 20 listen 
over de mest solgte biler i 
Danmark. Fælgene leveres 
med fem års garanti på sin 
sølvlakering, og de er dertil 
TÜV-godkendte samt ECE-
godkendte til en lang række 
bilmodeller.

 henmo

Sommernyt
Sønderjysk importør er klar med nyt til 
de varme måneder.

Alutec Drive  på 17 og 18 tommer passer til BMW og Mini.

DÆKTEST Kører man på 
15-tommer sommerdæk, bør 
man ifølge FDM går efter Vre-
destein Sportac 5, når man 
kigger på egenskaberne på 
tør og våd vej, dækstøj, for-
brug og slidstyrke. Smider 
man et sæt 17-tommer dæk 
på bilen, bør man vælge Con-
tinental ContiSportContact 
5. Går man helårsdæk-vejen, 
så trækker Michelins Cross 
Climate sig sejrrigt ud.

Det konkluderer FDM Mo-
tor i sin nyeste fælleseuropæ-
isk test af sommerdæk, der er 
gennemført i efteråret 2015 i 
samarbejde med en række af 
foreningens søsterorganisati-
oner rundt om i Europa. Efter 
flere henvendelse valgte 
FDM og de øvrige organisati-
oner i år at gå lidt op i størrel-
se, så man i år altså finder 
dæk i 17-tommerklassen. Det 
er en dæktype, som er ud-
bredt på biler som BMW 3-se-
rien, Mazda 6 og Volvo V70, 
skriver FDM Motor.

Uden svagheder
Vredestein Sportac 5, vinde-
ren i 15-tommer kategorien, 
får pæne ord med på vejen af 
dommerne, der skriver: ”Et 
helt igennem fantastisk dæk 

uden svagheder. Dette dæk 
opnåede bedste egenskaber 
på våd vej”. Det belønner 
dommerne med fem ud af 
seks stjerner. I 17-tommer 
kategorien skriver testgrup-
pen sådan her om Continen-
tal ContiSportContact 5: ”Et 
yderst kompetent dæk med 
bedste karakter på både tør 

og våd vej. Slidstyrken er og-
så i top”. Det belønner dom-
merne med fem ud af seks 
stjerner.

Helårsdækket Cross Cli-
mate fra Michelin, som i 
2015 fik stor bevågenhed, er 
også blevet gennemgået af 
testgruppen. Her er tale om 
et Cross Climate-dæk i 

15-tommerstørrelsen, og 
her skriver dommerne: ”Det 
nye helårsdæk fra Michelin 
imponerer på tør vej og 
bremser fremragende på 
våd vej. Men det er kun til 
middel karakter ved 
aquaplaning”. Det belønner 
dommerne med tre ud af 
seks stjerner.  henmo

Her er FDM’s vinderdæk
Traditionen tro tester FDM sammen med europæiske søsterorganisationer dæk.

FDM kårer igen i år de bedste sommerdæk i størrelserne 15 og 17-tommer. Også helårsdæk er med.

Start sæsonen med Dan-Wheels 
og Apollo dæk

Vi tilbyder i år et bredt udvalg af kvalitets alufælge
 ”GOD I TEST”dæk Apollo.

Priser fra kun netto 2.995.- i 205/55-R16.

Apollo, som vinder frem i hele verden
ikke mindst med OE montering på hele

16 bilmærker, tilbyder 2 års total garanti, 
som også dækker kantsten påkørsel. 
Apollo opnåede en fornem 2. plads

i nordisk dæktest, hvor flere racerkørere
roste dækket til skyerne, især på støjniveau og vejgreb

Prøv et sæt fælge fra Dan-Wheels med Apollo dæk.
Få et tilbud nu hos Dan-Wheels på 70204989

www.dan-wheels.dk
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FÆLGNYHEDER
FORÅRETS VIGTIGSTE

Glasmagervej 11    4684 Holmegaard    Tlf. 5554 5020
www.rallycenteret.dk    www.ozracing.dk

Rally Centeret er offi  ciel importør af fælgfabrikaterne OZ,
MSW, Borbet, Autec, Sparco Wheels, Carlsson, Kelleners og
Dähler by Novatune samt iM dæktryksensorer.

Se det komplette program af godkendte kvalitetsfælge på rallycenteret.dk,
hvor du også fi nder den meget brugervenlige fælgkonfi gurator med infor-
mationer om, hvilke fælge der passer på hvilke biler, og hvilke dækmonteringer 
vi anbefaler. Med login får du endvidere information om evt. anvendelse af 
dæktryksensor, din nettopris samt mulighed for online bestilling.

OZ 45 ANNIVERSARY
Dette fælgdesign er dedikeret til mindre biler som 7,0 x 17 
til 4-huls og 7,5 x 18 til 5-huls. Leveres i titanium/poleret, 

sort/poleret eller hvid/poleret fi nish. Den store
forkromede retro navkapsel leveres mod mindre pristillæg.

2016
VERSION

AF DET FØRSTE
OZ DESIGN FRA

1971

MSW 48
5-huls. 16-20". Leveres i blank 

sort/poleret eller matsort fi nish. 
Velegnet til SUV og tunge biler.

BORBET GTX
5-huls. 19-20".

Leveres i matsort/poleret,
blank grafi t eller mat guld fi nish.

OZ LEGGERA HLT
5-huls. 17-20". Super vægt-

optimeret fælg der leveres i blank 
grå, blank sort eller guld fi nish.

BORBET Y
5-huls. 16-19".

Leveres i mat titan fi nish.

OPFØLGER Dunlop er klar 
med det nye Ultra High Per-
formance-sommerdæk 
(UHP), Sport Maxx RT2, der 
er efterfølgeren til vinderen 
af en række priser, Sport 
Maxx RT. En uafhængig 
TÜV-test, der blev udført for 
Dunlop, bekræfter dækkets 
fine vejgreb- og håndte-
ringsegenskaber. Desuden 
leverer dækket lavere om-
gangstider på testbanen end 
forgængeren. Dækket be-
skrives som godt hvad angår 
vejgreb og styrepræcision, 
viser resultaterne fra en uaf-
hængige TÜV SÜD Bench-
mark-test. Testen viste en 
bedre omgangstid end gen-
nemsnittet for de fire nær-
meste konkurrenter på våd 
bane. Dækket var også bedre 
i våd-cirkel-testen. 

Desuden viste en DEKRA-
test, bestilt af Dunlop, at 
Sport Maxx RT2 scorede 
bedre i slidstyrke på den hår-
dest belastede aksel sam-
menlignet med gennemsnit-
tet for de førende konkur-
renter.

Kendte ingredienser 
Dunlop har arbejdet videre 
med dækmateriale af træk-

forbedrende harpiks baseret 
på gummiharpiks for maksi-
malt vejgreb på våd og tør 
vej. Dertil er Sport Mazz RT2 
udstyret med store udvendi-
ge skulderblokke, der for-
bedrer vejgrebet i svingene 
sammenlignet med forgæn-
geren. Dertil kommer et 
bremseforbedrende blokke, 
der reducerer bremselæng-
den, særligt ved høje hastig-
heder, sammenlignet med 
forgængeren. Dertil er dæk-
ket udstyret med Ultra Ten-
sile-metalbæltetråde, der 
forbedrer vejrespons og sty-
repræcision sammenlignet 
med forgængeren. Metal-
bæltetrådene er inspireret af 
Dunlops sejre i det hårdeste 
24-timersløb på 
Nürbrugrings krævende 
nordsløjfe.

 henmo

Dunlop er klar med succes-opfølger
Producenten lancerer performancedækket Sport Maxx RT2, der skal forsøge at bygge videre på populær model.

Sport Maxx RT2 skal følge op 
på Dunlops succes med Maxx 
RT.
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Den nye SUV fra Tesla skal køre rundt med standarddæk fra Pirelli.

ELBIL Tesla har valgt Pirelli 
Scorpion Zero Asimmetrico 
til at overføre de mange elek-
triske kræfter i sin nye model 
X SUV ned på vejen. Et fælles 
samarbejde mellem Pirelli og 
Teslas ingeniører har resulte-
ret i en specialversion af Scor-
pion Zero Asimmetrico, så 
det er designet til at opfylde 
de særlige krav fra den nye 
model X, som bruger to for-
skellige størrelser: 265 / 
35ZR22 102W og 285 / 
35ZR22 106W foran og bag 
hhv. Med en rækkevidde på 
450 kilometer byder Tesla 
Model X på en høj grad af 
komfort i en full-size SUV, der 
er i stand til nemt at rumme 
syv voksne og deres bagage.

Tesla har annonceret en 
tophastighed på 250 km i ti-
men for sin nyeste model, 
men med en W hastighed 
mærkning sikrer Scorpion 
Zero dækket optimal ydeevne 
hele vejen til 270 km/t og 
med  M + S-mærkning, er der 

kapacitet året rundt. Den nye 
Tesla SUV skiller sig ikke kun 
ud for sin topfart, men også 
for sin acceleration. Model X 
er i stand til at nå 100km/t fra 
en stående start på bare 3,4 
sekunder takket være det ty-
piske drejningsmoment fra 
elektriske motorer, der leve-
rer progressiv acceleration 
selv fra lave hastigheder. For 
at klare disse præstationer, 
tal der er en sportsvogn vær-
dig, er det naturligvis påkræ-
vet med dæk der er i stand til 
at overføre det maksimale 
drejningsmoment og effek-
ten øjeblikkeligt.

Scorpion Zero Asimmetri-
co er high-performance dæk-
ket i Pirelli Scorpion serien, 
der er designet til verdens 
mest kraftfulde SUV’er. Det 
har modtaget snesevis af OE 
homologeringer til avancere-
de SUV’er, nu inklusive Tesla 
Model X. 

 henmo

Italienere sætter gummi på ny Tesla X
Den heftigt medieomtalte SUV fra Tesla kaldet Model X bliver udstyret med specialdesignede Pirelli-dæk.

HYBRIDGUMMI Produkter 
fra Bridgestone findes i over-
flod på den helt nye genera-
tion af Toyota Prius, der er 
verdens bedst sælgende hy-
bridbil. Det er nemlig ikke 
kun dækkene, Bridgestone 
Ecopia og Turanza, der kom-
mer fra verdens største pro-

ducent af gummiprodukter. 
Sædeskålene og en del af det 
vibrationsdæmpende mate-
riale kommer også fra 
Bridgestone. 

Dækfirmaet har leveret 
dæk til Prius, siden den før-
ste model blev lanceret i 
slutningen af 1990’erne, 

men den nye Prius er den 
første, der gør brug af 
Bridgestone sædeskum, der 
er udviklet til at give fast 
støtte og samtidig absorbere 
stød samt give god åndbar-
hed. Og selv om man er ude i 
marginaler, så er sædepol-
stringen lettere, hvilket un-

derstøtter Prius mål om at 
udnytte brændstoffet opti-
malt. Ud over dæk og sæde-
skum leverer Bridgestone 
også motorophængene, der 
har til opgave at bære og 
fastholde motoren samt 
dæmpe vibrationer. Motor-
ophængene skal kunne give 

sig i flere retninger for at 
kunne absorbere rystelser 
optimalt. Vibrationerne 
kommer dels fra motoren og 
dels fra vejen og fra accele-
rationer og opbremsninger. 
Bridgestone har forøget 
fleksibiliteten ved hjælp fra 
et specielt udformet gummi-

indlæg i ophænget. Dermed 
mindskes vibrationerne 
endnu mere og bilen føles 
mere komfortabel. Egenska-
ber der er ekstremt vigtige 
på en bil, der kan køre helt 
uden motorstøj. 

 henmo

Toyota Prius er fyldt med dækstumper
Toyotas nyeste udgave af virksomhedens ’hybridkonge’ er fyldt med Bridgestone-gummi både indvendigt og udvendigt.

Toyotas nyeste udgave af hybridbilen Prius er fyldt med gummi 
fra Bridgestone, både indvendigt og udvendigt. (Foto: Toyota)
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LUKSUS Goodyear offentlig-
gør sit nye sommerdæk kal-
det Eagle F1 Asymmetric 3. 
Der er tale om det, dækbran-
chen kalder et performance-
dæk, og i dette tilfælde bety-
der det kortere bremselæng-
de på våd og tør vej. Perfor-
mance-segmentet er i vækst 
for tiden, hvilket ifølge 
Goodyear betyder en vækst 
fra 2015 til 2020 på mere 
end tre procent om året. 
Markedet forventes at vokse 
inden for dette tidsrum med 
mere end ni millioner enhe-
der. Det skyldes primært 
væksten i bilparken inden 
for C, D og E-segmenter 
(medium-, store- og luksus-
biler), der i stigende grad 
udstyres med den type af 
performancedæk.

Goodyear lover at der med 
det nye dæk er lagt betydeli-
ge anstrengelser i at udvikle 
dækkets sikkerhed og per-
formance. Der gik mere end 
36.000 timer til udvikling af 
dækket, inklusive mere end 
5.000 test, 1.200 test på vej 
og 3.800 test på fem lokatio-
ner i fem lande. I alt blev det 
til 330.000 km kørte kilome-
ter, før dækket kunne kaldes 
færdigtestet og dermed præ-
senteres offentligt. En vigtig 
funktion er den aktive brem-
seteknologi, der øger kon-
taktfladen og vejgrebet un-
der bremsning og giver en 
kortere bremselængde. Des-
uden sikrer den nye og for-
bedrende gummiblanding 
vejgrebet under både brems-
ning og håndtering, og det 

klæbende harpiksmateriale 
giver et godt vejgreb og kor-
tere bremselængde i både 
vådt og tørt føre. En ny, for-
stærket konstruktionstekno-
logi giver styrepræcision og 
slidstyrke samt en stærkere 
letvægtskonstruktion, der 
forbedrer håndtering, kur-
veegenskaber, slidbaneslita-
ge og brændstofeffektivitet

Den uafhængige bench-
marktest, som Goodyear be-
stilte fra TÜV Süd, bekræfter 
dækkets fordele. Resultater-
ne viser, at Goodyear Eagle 
F1 Asymmetric 3 har en 2,6 
meter kortere bremselæng-
de end gennemsnittet for tre 
førende konkurrenter. 
Bremselængden på tør vej er 
1,3 meter kortere, og Good-
year Eagle F1 Asymmetric 3 

er fire procent bedre i hånd-
tering på våd vej end gen-
nemsnittet for tre førende 
konkurrenter. Resultaterne 
viser også en 10,9 procent 
bedre rullemodstand end 
gennemsnittet, og dækket 
har den næstbedste rulle-
modstand af de testede dæk-
fabrikater.

- Det glæder os rigtig me-
get, at TÜV-testen bekræf-

ter, at Goodyear Eagle F1 
Asymmetric 3 har de bedste 
resultater i bremsetesten, 
særligt under mere kræven-
de forhold som regn, udtaler 
Alexis Bortoluzzi, Goodyear 
Marketing Director Consu-
mer EMEA i en pressemed-
delelse. 

- Når alt kommer til alt er 
bremseegenskaber forbru-
gerens vigtigste behov, og 

det gælder i særdeleshed 
ejere af high performance-
biler, udtaler Alexis Borto-
luzzi videre.

Det nye Goodyear Eagle 
F1 Asymmetric 3 kan fås i 41 
dimensioner fra 17 til 20 
tommer, og sortimentet er 
klar i de fleste dimensioner 
til marts 2016.

 henmo

Goodyear satser 
på premium-biler  
Firmaets nye Eagle F1-sommerdæk skal sætte performance-
gummi på fl ere biler i premiumklassen.

TESTVINDER Vinderdækket 
hedder Nokian 
Weatherproof, og det ud-
mærker sig ved gode egen-
skaber og stor sikkerhed. 
Det nye helårsdæk fra No-
kian Tyres, som sikrer god 
balance på både tør og våd 
vej, blev nummer et i samtli-
ge snevejrstests. Ifølge te-
sten udviste Nokian 
Weatherproof gode egen-
skaber ved bremsemanøvrer 
på tør vej, og bremselæng-
den er over en meter kortere 
end den, der opnås med an-
dre kvalitetsdæk. Dertil 
kommer den fine balance, 
som sikrer gode resultater 
på våd vej.

Hjemmebane
I snevejr er det finske mærke 
også rimelig meget på hjem-
mebane. Nokian-helårsdæk-
kets fine egenskaber i sne 
blev understreget ved testen 
i form af den korteste brem-
selængde, den hurtigste re-
aktionstid, stor forudsigelig-
hed, bevarelse af styreevnen 
selv ved spidsbelastning, 
øjeblikkelig registrering af 
mistet vejgreb og den hur-
tigste accelerationsevne. 
Helårsdækket Nokian 
Weatherproof 2in1 havde 
ifølge testen ingen svaghe-
der, uanset om det bruges på 
tør, våd eller snedækket vej, 
og det anbefales derfor som 
et godt alternativ til rigtige 
vinterdæk i områder med 
begrænsede snemængder. 
L’argus testede de fem bed-
ste europæiske helårsdæk i 
størrelsen 205/55 R16 på en 
VW Golf i 2015.

 henmo

Goodyear lover, at Eagle F1-dækket er blevet testet i løbet af i alt 330.000 km kørte kilometer, før 
det nu er klar i handlen i starten af marts.

Nokian Nokian 
vinder i vinder i 
test af test af 
helårsdækhelårsdæk
Det franske bilmagasin 
L’argus’ har testet helårsdæk 
og fundet en fi nsk vinder.

Nokain vandt forleden i 
test af helårsdæk i det 

franske bilmagasin
 L’argus’
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Af Henrik Nordstrøm Mortensen

VEJGREB Euromaster Dan-
mark er en del af Europas fø-
rende virksomhed inden for 
dæk- og autoservicebranchen. 
Som landsdækkende kæde 
med 35 centre fordelt over he-
le Danmark har virksomhe-
den et solidt kendskab til dan-
skerne og deres dækbehov. 
Danskernes sikkerhed på veje-
ne er et centralt parameter for 
Euromaster, og et nyt samar-
bejde med Tom Kristensen 
skal være med til at udbrede 
budskabet om vigtigheden af 
dæk og korrekt håndtering i 
forhold til blandt andet sikker-
hed, økonomi og kørselsbe-
hov.

- Dækkene har en afgørende 
rolle for kundernes sikkerhed. 
Samtidig er der være en øko-
nomisk gevinst ved løbende at 
få dem tjekket, da både møn-
sterdybde og dæktryk har stor 
betydning for vejgreb samt for 
brændstoføkonomien. På 
samme måde giver korrekt 
montering og afbalancering 
mindre slid, hvilket sikrer 
dækkene en længere levetid. 
Det er blot nogle af de ting, vi 
gerne vil skabe mere fokus på 
samarbejdet med Tom, siger 
Poul Riberholt, der er salgsdi-
rektør ved Euromaster.

Ikke bare dæk
Tom Kristensen er ifølge Eu-

romaster kendt som en 
mand med et stort drive og 
viljen til at vinde. Han er ver-
denskendt for sin succes i 
verdens hårdeste racerløb, 
Le Mans, og han er typen, 
der ikke går på kompromis 
med kvalitet. Netop fordi 
han givr afkald på sine vær-
dier og sin ekspertise, er det 
for Euromaster den rigtige 

mand at samarbejde med for 
at øge kendskabet til dæk-
sikkerhed.

- At Tom som testkører er 
en vigtig del af Michelins 
dækudvikling er helt i tråd 
med, at vi gerne vil under-
strege, at den ekspertise og 
viden, vi leverer til vores 
kunder, rent faktisk har stor 
betydning for deres sikker-

hed. Og deres brændstofø-
konomi, udtaler Poul Riber-
holt.

Tryghed
- Bilerne bliver generelt 
mere sikre, og teknologi-
en inden for avancerede 
sikkerhedssystemer til bi-
ler er i stadig udvikling. 
Hos Euromaster mener 

man, at forebyggelse er 
medvirkende til at skabe 
større tryghed, og man 
skal ikke underkende, at 
dækket er bilens eneste 
kontakt med vejen. Hvis 
dækkene er i orden, har 
man allerede dér minime-
ret risikoen for ulykker 
betragteligt, siger Poul 
Riberholt og tilføjer: 

- Dækkene skal passe til 
bilen og kundens kørsels-
behov, og det er vigtigt 
for os, at vi giver vores 
kunder individuel - og al-
tid ærlig - rådgivning i 
forhold til deres behov. Vi 
vil sælge den rigtige løs-
ning, så de kommer igen, 
fordi de føler sig i gode 
hænder hos os, og vi ga-
ranterer, at dækkene er 
monteret korrekt og har 

fået en professionel hånd-
tering.

Sammenhold
For Tom Kristensen var sam-
arbejdet med Euromaster en 
naturlig beslutning.

- I motorsport spiller dæk-
kene en afgørende rolle, men 
det er mindst lige så vigtigt, 
at man er en del af et vinder-
hold, hvor ingen kan undvæ-
res. Det er den team spirit, 
jeg oplever hos Euromaster, 
siger Tom Kristensen i en 
pressemeddelelse og tilføjer:

- De sætter en ære i yde den 
bedste rådgivning til deres 
kunder, og jeg kan genkende 
meget af den faglige stolthed 
og den holdkultur, jeg er vant 
til fra motorsporten. Jeg ser 
meget frem til det her samar-
bejde med Euromaster. 

Gode dæk betyder også færre besøg på tankstationen. Samtidig 
er der decibel at hente på dækstøjen og så en forbedret komfort.

Tom Kristensen skal hjælpe Euromaster med at sætte yderligere fokus på dæksikkerhed.

Der er stadig en del at hente i forhold til dæksikkerheden i Danmark. Ikke mindst i forhold til at oplyse bedre om de sikkerhedsrisici, der er forbundet med, hvis man kører rundt på nedslidte dæk. Her ses 
dog et nyt Continental-dæk.

Tom K skal 
understrege 
dæksikkerhed
Bildæk kan være altafgørende for trafi ksik-
kerheden, og det vil den danske Le Mans-
legende sætte fokus på.


