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- at det især i sådan 
en situation er 
vigtigt, at have en 
brancheorganisation, 
som varetager 
medlemmernes 
interesser ...

BREAKING NEWS - igen! 
Det skal ikke nægtes, at jeg synes at det er 
særligt fedt, når Dækmagasinet fra tid til 
anden bliver fodret med nyheder før alle 
andre. Og da vi som bekendt ikke udkom-
mer dagligt, så er det svært at skabe 
denne her og nu nyhedseffekt, men nu 
er det altså igen tilfældet, at vi således som 
de første kan breake nyheden om, at en 
kendt direktør træder tilbage.  

Heldigvis for branchen, og særligt for Dæk 
Specialisternes Landsforenings medlem-
mer, betyder det måske, at denne særde-
les aktive ildsjæl i foreningens bestyrelse, hvor især arbejdet med uddannelse og 
branchevejledninger er meget tæt forbundet med hans aktive indsats, kan give 
endnu mere tid og resurser til dette område fra den snart tidligere direktør. Hvis 
du ikke allerede har gættet, hvem der er tale om, så må du bladre om til nyheden 
på side 23 i denne nye udgave af magasinet. 

En særdeles travl september måned kulminerer med produktionen af netop 
denne udgave af Dækmagasinet, som når dig som læser i begyndelsen af okto-
ber. Og der har vitterlig været gang i branchen på flere områder. For ud over at 
der, som altid kan man vel næsten sige, igen er nyheder på produktsiden, så har 
Dækbranchen Danmarks sekretariat også haft en hel del at se til. Og nu benytter 
jeg lige lejligheden til at tage en anden kasket på, end den redaktionelle.   

Forberedelser op til Dækbranchens Temadag og naturligvis afvik-
lingen af selve dagen, er noget som tager 
en hel del tid, og derfor er det så meget 
mere en stor glæde, at høste udbyttet af 
anstrengelserne, når deltagere ankommer 

fra nær og fjern og år efter år fylder 
salen på Teknologisk Institut.  

Senest, og meget højaktuelt, har de 
stigende brændstof- og energipriser 
også skabt udfordringer i dækverde-
nen. Udtjente dæk i Danmark ind-
samles som bekendt til næsten 100 

procent og miljøbehandles, så vi med god samvittighed kan sige, at vi tager os 
af dækkene fra vugge til grav. 

Dog er de selvstændige indsamlingsvirksomheder blevet ramt af stigende priser 
hos oparbejdningsvirksomhederne og hos benzinselskaberne på en sådan måde, 
at det for dem for tiden er yderst problematisk at få regnestykket til at gå op. 

Dækbranchen Danmark har derfor, og især på egne medlemmers vegne, rettet 
henvendelse til Miljøminister Lea Wermelin i sagen, hvilket har afstedkommet en 
akut sagsbehandling i Miljøministeriet og i Miljøstyrelsen. Uden at skulle klappe os 
selv på skuldrene, så ser vi netop den aktuelle sag som en understregelse af, at det 
især i sådan en situation er vigtigt, at have en brancheorganisation, som varetager 
medlemmernes interesser, fremfor at problemløsningerne med myndigheder og 
styrelser skal forsøgt klaret af den enkelte virksomhedsejer.  

Med venlig hilsen  
 

Volker Nitz 



Luftanordnin-
gen på den nye 
sakselift AHCON 
DSL3500, sørger for 
fuld løftekapacitet 
fra gulvniveau. 

Fotoet tager 
næsten for sig 
selv – dækmontør 
som overvåger, at 
maskinen klarer 
arbejdet.  

Danske Stenhøj 
præsenterede 
blandt meget 
andet deres nye 
lifte.

El- og data – det 
store gennem-
gående tema på 
messen .

Teknisk mekka – 
Automechanika Frankfurt

H
vis man tror, at man finder et utal af udstil-
lede biler, flotte modeller og særligt for 
dækbranchen, masser af dæk i hallerne i 
Frankfurt, så tager man grueligt fejl. Der- 

imod er det et sandt mekka for eftermarkedet, 
hvor alt hvad der skal til på en bil, er udstillet på det 
enorme messeanlæg, som dannede rammerne for 
fem dages Automechanika Frankfurt 2022 i sep-
tember. 

Ikke helt så stort som i 2018
I 2018 var der ganske vist 55.000 flere besøgende 
og væsentligt flere udstillere som især skyldes 
asiaternes tilstedeværelse. Men når udstillerne på 
trods af dette udtrykker tilfredshed med 78.000 
besøgende i år, skyldes det i høj grad at kvantitet 
ikke nødvendigvis medfører kvalitet. Og de udstil-
lere som Dækmagasinet talte med på messen 
udtrykte netop, at det i høj grad var beslutnings-
tagerne, der var fremmødt. 

Data og connectivity
Dataafgivelse, -modtagelse og retten til brug af 
samme og i høj grad forbindelsen mellem bilerne 
og de enkelte bilkomponenters evne til at afgive 
data, var et næsten gennemgående tema overalt 
på messen. Dog skal ikke glemmes, at de besø-
gende i rigelige mængder kunne boltre sig mel-
lem reservedele, bilkomponenter, udstyr og alt 
hvad der ellers behøves til værkstedets maskin-
park. 

Dansk verdenspremiere
Flere danske udstillere var på plads, og blandt 
dem kunne Flex1one byde på en vaskeægte 
verdenspremiere på den ene af deres to stande. 
Sakseliften AHCON DSL3500 er virksomhedens 
nyeste skud på stammen og adskiller sig fra andre 
ved at have fuld løftekapacitet fra gulvet – også 
af tungere elbiler. Altså ikke noget med først at 
hjælpe køretøjet op det første stykke med andre 
værktøjer. Hemmeligheden bag, er en nyudviklet 
luftanordning, som klarer det indledende løft, før 
de traditionelle hydrauliske stempler tager over. 
Ydermere er liften på flere områder forbedret, 
så service og vedligeholdelse er let at udføre og 
installationen på værkstedet er stort set ”plug and 
play”. 

Næste messe er allerede planlagt og finder 
sted i perioden 10-14. september 2024.  O
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Størrelsen på 
denne annonce 
svarer til din bils
samlede kontakt 

med vejen.

Sikkerhed starter med dækket



Nyt OTR-kursus - en bragende succes 
I næsten et år er der blevet arbejdet for at oprette et OTR-montørkursus i AMU-regi, hvilket i praksis er et kursus 
til faglig opgradering af udekørende dækmontører. Samarbejdet mellem Dæk Specialisternes Landsforening 
(DSL) og HEG Aars, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasiale Uddannelser, har nu i den grad bestået sin prøve.

Det første kursus blev afviklet i 
uge 36 med 11 tilmeldte, hvoraf 2 
desværre var sygemeldt på start-
dagen. De 9 resterende fik 4 dage 

med undervisning af høj faglighed og god 
gensidig sparring mellem deltagerne. 

Off The Road
OTR betyder egentlig ”Off The Road”, men 
selv om en OTR-montør ofte er væk fra 
vejen, startede kurset med undervisning 
i ”Vejen som Arbejdsplads”. Det er vigtigt 
for sikkerheden, at man er fuldstændig 
klar over, hvordan man skal forholde sig i 
forhold til afmærkning, hvis man kommer 
ud til et havareret køretøj på offentlig vej. 

Kursets anden dag var med fokus på 
løfteteknik og løft af forskellige køretøjer. 
Et sikkert løft er en væsentlig faktor for 
arbejdssikkerheden. Det er vig-
tigt, at man er klar over, 
hvor på køretøjet der 
må løftes. Dels 
for sikkerheden, 
men også for, at 
der ikke utilsigtet 
laves skade på køre-
tøjet. Der blev desuden 
mulighed for at prøve løft på 
forskellige former for terræn, så man kan 
sikre sig et sikkert løft uanset underlaget.  

På den tredje kursusdag var dæk-

montering i fokus. Med udgangspunkt 
i DSL Branchevejledninger blev der 
undervist i montering lige fra lastvogns-

dæk og truckdæk til store 
traktor- og EM-dæk. 

Kursisterne kom 
hele vejen rundt. 
Ved OTR-dæk er 
ofte tale om dæk 

i det højere pris- 
leje og mange af disse 

har ofte højt tryk eller stor 
volumen. Det er derfor vigtigt, at der 

ikke utilsigtet laves fejl, som senere kan 
vise sig fatale for den personlige sikker-
hed og med store omkostninger til følge. 

Deltagere::  Rene Erichsen:  SDS, Hammelev, Steven Skovmand Petersen: Ovethi A/S, Sønderborg, Allan Ravn: SDS, Grindsted, Dion Charles Ellermann: SDS, Ålborg syd, 
Sune Fønss: SDS, Randers, Christoffer Jensen: Ovethi A/S, Gelsted, Simon Elias Olesen: SDS, Struer, Kenneth Kloster: Point-S, Aars, Daniel Kamp Herskov: Point-S, Aars.
Instruktører:   Hans Moth Vestergaard, HEG Aars, Lennart Skinnerup Pedersen, EUC NORDVEST Allan Matthiesen, Rema Tip Top Danmark A/S, Niels Pedersen, Rema 
Tip Top Danmark A/S.

Dækreparation - en del af kursusLøft på ustabilt underlag var også på skemaet.

”Jeg ville virkelig 

ønske, at jeg havde fået 

dette kursus, før jeg i sin tid 

blev sendt ud på min første 

opgave,”

6  ·  Dækmagasinet 8/2022



ALT TIL DEN TUNGE SEKTOR

Hos os finder du et stort og bredt sortiment af værkstedsudstyr til transport-, 
entreprenør- og landbrugssektoren. Vi løser ethvert behov, uanset om der er tale om 
maskiner til et stort travlt værksted, eller om det er til entreprenøren, som blot ønsker 
at servicere egne maskiner. Vi lagerfører HD maskiner i flere kvaliteter og prisklasser. 
Kontakt os i dag, og du kan få maskinen leveret i morgen!

VÆRKSTEDSUDSTYR

HEAVY-DUTY

Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk • 76 82 12 22

Følg os på
Facebook og LinkedIn

VI LAGERFØRER 
ET BREDT 

UDVALG AF HD 
MASKINER

Fjerdedagen var reserveret dækrepa-
ration og her gennemgik alle deltagere 
bland andet DSL diplomuddannelse modul 
1 og 2. Derudover blev der undervist i 
nødtætning af store dæk samt hvordan 
dækket senere kan permanent repareres 
med vulkanisering og forstærket lap. Det 
er som oftest OTR-montøren, der rådgi-
ver kunden om muligheden for permanent 
reparation af dækket. Her er det vigtig at 
vide hvad der er muligt, så man sikrer at 
kunden får den rigtige rådgivning. 

Samarbejdet 
Samarbejdet mellem erhvervsskole og 

faglig interesseorganisation har vist sig 
at kunne lykkes, når gode kræfter mødes. 
Intet af det kunne dog lade sig gøre, uden 
en stor indsats og velvilje fra medlems-
virksomhederne i DSL Leverandørsek-
tion, som har bidraget med både udstyr 
og instruktører. Leverandørsektionen har 
vist hvad man kan, når man står sammen 
om et projekt, til trods for daglig konkur-
rence mellem medlemsvirksomhederne. 

Succes der kan måles
På kursets efterfølgende evaluering mål-
tes der en score på 9,8 ud af 10 mulige. 
”Jeg ville virkelig ønske, at jeg havde fået 

dette kursus, før jeg i sin tid blev sendt ud 
på min første opgave,” lød det spontant 
fra én af de erfarne deltagere ved kursets 
afslutning. Herfra skal der lyde en stor tak 
til alle der har bidraget til udvikling og 
afvikling af kurset og en stor tak til HEG 
for stor velvilje og engagement. Efter en 
yderligere evaluering om fagligt indhold 
og afvikling af kurset mellem HEG og DSL, 
vil nye kursusdatoer blive offentliggjort, 
så flere udekørende dækmontører kan 
blive endnu bedre klædt på til de daglige 
udfordringer.  O

HEG Aars havde sørget for køretøjer til kurset, her til afmontering af dæk fra fælg. Genmontering af hjul.
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Goodyear udvikler dæk 
til mobilitet på månen
Goodyear Tire & Rubber Company leverede essentielle 
produkter til NASA’s Apollo-program, som indeholdt Apollo 
11-missionen, der landede på månen for 53 år siden. 
Virksomheden vil videreføre denne tradition – med fokus 
på dæk til månebiler – ved at gå sammen med Lockheed 
Martin om udviklingen af et månekøretøj.

Siden Apollo har Goodyear til stadighed skabt innovationer side om 
side med NASA for at udvikle bedre design af dæk til månebiler. 
Intentionen hos de samarbejdende virksomheder er at være de 
første til at udvide den erhvervsmæssige anvendelse af køretøjba-

serede opgaver på månen. Goodyear bidrager via deres enorme eksper-
tise med en komponent, der er afgørende for missionen, når køretøjet skal 
krydse månens overflade, nemlig dæk.

”I NASA’s program Artemis, der går ud på at bo og arbejde på månen, er 
der et åbenlyst behov for at kunne transportere sig på månens overflade. Det 
har vi tænkt os at opfylde med køretøjer, der køres af astronauter eller betjenes 
autonomt uden mandskab”, siger Kirk Shireman, vicepræsident for Lunar 
Exploration Campaigns hos Lockheed Martin. 

Goodyear trækker på den avancerede teknologi i luftfri dæk, som bru-
ges på Jorden til mikromobilitet, selvkørende rutefart og personbiler, for 
at fremme udviklingen af mobilitet og klare de udfordrende forhold på 
månen. Virksomhederne anvender allerede den nuværende ekspertise i 
projektet, bl.a. til at teste koncepter på månejord.

”Alt hvad vi lærer ved at lave dæk til det ekstremt vanskelige arbejdsmiljø 
på månen vil hjælpe os med at udvikle bedre luftfri dæk på Jorden,” siger Chris 
Helsel, senior vice president, Global Operations and Chief Technology 
Officer hos Goodyear. ”Det vil bidrage til vores endemål, som er at muliggøre 
mobilitet, uanset hvor den finder sted. Og nok så vigtigt, det er en ære at skrive 
historie sammen med denne prestigefyldte virksomhed, som ved, hvordan man 
tager kæmpe spring inden for forskning og mobilitet.”

Dæk udviklet til ekstreme temperaturer og en 
sjettedel tyngdekraft i kraterfyldt terræn
Apollo-månekøretøjerne blev bevidst bygget til kun at skulle bruges nogle 
få dage på ekskursioner inden for ca. otte kilometer fra landingsstederne. 
Under fremtidige missioner skal man kunne køre i ujævnt terræn over meget 
større afstande og samtidig arbejde under langt mere ekstreme temperatur-
forhold. De nye dæk skal udvikles til at kunne holde i årevis og endda kunne 
klare nattemperaturer helt ned til -150 °C og dagtemperaturer på over 120 °C.

Lederen af dette voksende team, Lockheed Martin, udnytter deres erfa-
ringer fra mere end 50 års samarbejde med NASA om både bemandede 
og robotrumfartøjer i det ydre rum. Virksomheden står også for ledelsen af 
programmets erhvervsmæssige operationer og samarbej-
det med NASA og andre globale rumorganisationer. 

I samarbejde anvender teamene helt nye per-
spektiver og fælles erfaringer i forhold til nye udfor-
dringer og markedstilgange, som overvejes for 
første gang. Virksomhederne forventer at 
have deres første køretøj på månens 
overflade tidsnok til at hjælpe NASA 
med den første månelanding, som 
skal have den første kvinde og den 
første farvede person til at gå på 
månen. Missionen er i øjeblikket plan-
lagt til at finde sted i 2025  O

NDI Group A/S / Merkurvej 7 / DK-6650 Brørup / Tel. 76 15 20 01  / salg@ndi-dk.com / ndias.com

Fremragende ydeevne under alle vejrforhold

Øget antal vanddræningskanaler

Bredt midterstykke for optimalt vejgreb

5 års 
garanti*

VI HAR DET, DU SKAL BRUGE,  
NÅR DU SKAL BRUGE DET

Med over en halv million dæk på lager, er vi altid klar  
til at hjælpe dig hurtigt videre. 

Prøv bl.a. Windguard Snow’G WH2, der har et optimalt vejgreb
under alle vejrforhold og dermed er et stærkt vinterdæk. 

Bestil gennem vores webshop, ring til os eller få  
besøg af en salgskonsulent.

Du bestemmer – vi leverer i en fart
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AMG udstyrer C43 med Continental-dæk
Mercedes-AMG fortsætter med at 

montere premium Continental-
dæk som original montering 
ab fabrik. Det højtydende 18” 

SportContact 7 er fabriksgodkendt til C43 
og er designet til hastigheder på op til 300 
km/t og leveres med XL-mærkning for 
forbedret lastkapacitet.  Dæksiden bærer 
mærkningen MO1, som vises på alle dæk, 
der er udviklet specielt til AMG. Continen-
tal udviklede dette UUHP (Ultra Ultra High 
Performance) dæk specielt til køretøjer 
med sportslige egenskaber såvel som til 
supersportsvognen. 

Overgår forgængeren 
Takket være den specielle gummiblanding 

giver SportContact 7 optimalt vejgreb og 
forbedrede ydelser. Sammenlignet med 
forgængeren, SportContact 6, øges kilo-
metertallet på racerbanen med 10 pro-
cent, bremselængder på våd vej reduceres 
med 8 procent, på tørre vejbaner reduceres 
bremselængden med 6 procent, og leveti-
den forlænges med 17 procent. 

Adaptiv slidbane
SportContact 7 har et adaptivt slidbanede-
sign, som er i stand til at tilpasse sig våde 
eller tørre vejoverflader. Det sikrer præcis 
håndtering og maksimal sikkerhed – også 
ved høje hastigheder. Dette innovative 
slidbanedesign bevirker, at dækkets “fod-
aftryk” slutter ved det punkt, hvor der er 
størst vandafledning i slidbanen, når køre-
tøjet kører ligeud, hvilket også sikrer frem-
ragende greb under bremsning, accelera-
tion og sving på våde veje. 

Når køretøjet svinger på tør asfalt, 
skifter “fodaftrykket” til den ydre skulder, 
som er designet til at overføre ekstremt 
høje kræfter for at sikre stabil håndtering. 
Nye “låseelementer” i den ydre skulder for-
bedrer stabiliteten yderligere, fordi de kun 
muliggør begrænset bevægelse af slidba-
nen og dermed sikrer overlegen køresta-
bilitet.

Topplaceringer i tests 
Dækket blev for nylig testet i “Ultra Ultra 
High Performance Mini Tyre Test 2022” 

arrangeret af bilmagasinet Auto Express. 
Alene i år i Storbritannien var dette den 
femte dæktest, hvor SportContact 7 kom 
i toppen. Det højtydende dæk vandt også 
(U)UHP-sommerdæktesten arrangeret af 
bilmagasinet sportauto. For første gang 
nogensinde i en dæktest tildelte redaktio-
nen bedømmelsen “fremragende”. Også 
Auto Bild beskrev i sin (U)UHP sommer-
dæktest SportContact 7 som “vorBILDlich” 
(eksemplarisk).

SportContact 7 scorer ikke kun højt 
i uafhængige dæktest, men sætter også 
standarder, når det kommer til form, funk-
tion og design. I år modtog SportContact 
7 to designpriser: Red Dot-prisen for pro-
duktdesign og iF Product Design Award.

På eftermarkedet fås SportContact 7 
i dimensioner fra 18” til 23” og leveres til 
flere markeder som fabriksmontering til 
Mercedes-AMG C43 i dimensionen 245/45 
ZR 18 FR 100Y XL. O

Continova – debut på Transport Øst
På publikumsmagneten for vogn-

mænd og chauffører – Transport 
Øst, kunne de besøgende i år finde 
endnu et medlem af Dæk Speciali-

sternes Landsforening blandt udstillerne. 
Continova DK deltog for første gang, 

og i strålende solskin kunne Niels Erik Dahl 
byde interesserede velkommen på stan-
den, som vanen tro for messen er telte ude 
i det fri. 

”Det er en helt anderledes hyggelig og 
mindre formel måde at møde kunderne 
på,” siger Niels Erik og fortsætter: “Det 
var for os en meget positiv weekend, hvor 
vi har fået mange nye kontakter. Interessen 
for de maskiner og produkter vi havde med 
var meget stor og de henvendelser vi fik, har 
betydet, at udbyttet af vores deltagelse er helt 
klart i top. Det er ikke sidste gang, vi deltager,” 
konkluderer Niels Erik afslutningsvis. O

10  ·  Dækmagasinet 8/2022



UltraGrip Performance+ 

• Kortere bremselængde i 
vådt og tørt føre

• Forbedret vejgreb på sne 
og is

FORBEDRET YDEEVNE 
I VÅDT OG TØRT FØRE 
OG OM VINTEREN

START SOMETHING GREAT TODAY.



Velbesøgt og underholdende Temadag
I modsætning til hvad andre arrange-
menter oplever ved genstarten efter 
den ufrivillige toårige pause, så var der 
stort set fuldt hus ved Dækbranchens 
årlige Temadag på Teknologisk Institut i 
Taastrup. 99 tilhørere indtog pladserne 
og fik levende og inspirerende oplæg 
af de fem eksterne oplægsholdere, 
som var på podiet dagen igennem. 

Fakta og myter om dæk til elbiler
Jesper Sørensen, formand hos STRO (The 
Scandinavian Tire and Rim Organiza-
tion), åbnede efter dagens velkomst med 
et uddybende oplæg om dæk til elbiler. Et 
teknisk indlæg, som dog blev formidlet på 
let forståelig vis, så selv ikke dækkyndige 
kunne følge med.

Endnu en STRO-repræsentant over-
tog derefter og i anledning af, at Dennis 
Alexis for nyligt er tiltrådt stillingen som 
sekretariatschef i den svenske organisa-
tion, var der både en personlig introduk-
tion og en opdatering på de opgaver, som 
STRO arbejder med og især vil arbejde 
med i fremtiden. 

Ny adm. direktør i FDM
Stina Glavind, som ved årsskiftet har 
overtaget ledelsen af FDM efter Thomas 
Møller Thomsen, gav indledningsvis i sit 
oplæg en bekræftelse på, at FDM fortsat 
er på samme kurs som Dækbranchen 
i forhold til et behov for en vinterdæks-
lovgivning i Danmark.  Ligeledes med de 
samme argumentationer som Dækbran-
chen, og kalder især på, at det statistiske 
grundlag, som taler imod en lovgivning, 
på ingen måde er fyldestgørende.  

Asfalt og dæk og trafikstøj 
Der var en stor del ”dæknørder” blandt 
tilhørerne og de fik i høj grad indblik i 
en anden ”nørds” arbejdsområde. Senior-
specialist hos Teknologisk Institut, Ole 
Grann Andersson, gjorde det meget klart, 
at asfalt, ligesom dæk ikke blot er sort og 
ellers stort set ens, men at det er et særde-
les sofistikeret produkt, som skal opfylde 
mange funktioner under vanskelige vil-
kår. Asfaltens betydning for samspillet 
mellem dæk og støjafgivelse, og de udfor-
dringer der ligger i at begrænse trafikstø-
jen ad den vej, blev grundigt belyst. 

Jesper Sørensen

Dennis Alexis Stina Glavind Ole Grann Andersson
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Forvent mere ...

DÆK
SERVICE
UDSTYR
I VERDENSKLASSE
REMA TIP TOP DANMARK A/S
PRÆSENTERER:

OTR-SERVICEVÆRKTØJ
I TOPKVALITET.

PMM EM RINGSTYR
Letvægts ringstyr til EM hjul op til 35”. 
Vægt 10 kg.
Art. 519 1584

PMM MICRO SUPER
Ultra let og funktionel hydraulisk fri-
trykker til traktor- og landbrugsdæk. 
Tryk: 4,9 tons. Vandring af stempel: 
70 mm. Vægt 5,5 kg.
Art. 519 1574

PMM MINI AGRO
Let hydraulisk fritrykker til traktordæk 
af enhver størrelse. Tryk: 4,9 tons. Van-
dring af stempel: 100 mm. Vægt: 8,7 kg.
Art. 519 1576

PMM MAXI SPECIAL
Let hydraulisk fritrykker til EM dæk 
op til 35”. Klarer både 3- og 5-delte 
fælgtyper. Tryk: 8 tons. Vandring af 
stempel: 70 mm. Vægt 13,5 kg.
Art. 519 1597

Se mere på tiptop.dk 
– viden til forskel

AUTOMOTIVE

Velbesøgt og underholdende Temadag

Adgang og retten til data fra bilerne  
Et emne som ikke kun vil have indflydelse 
på autobranchen, men i høj grad alle, som 
har med biler at gøre. Mads Engberg, 
direktør hos AUTIG var dagens sidste 
oplægsholder, som gjorde det klart, at der 
er et særdeles stort behov for at følge og 
præge udviklingen af lovgivningen i rela-
tion til værkstedernes lige ret til bilernes 
data, og som hans organisation er stærkt 
engageret i. 

Og så til allersidst
Nicolas Kiesa, tidligere racerkører, og af 
især alle Formel 1 interesserede kendt fra 
Viasats udsendelser, lukkede og slukkede 
med et fem kvarter langt, underholdende, 
morsomt og spændende indlæg om sin 
karriere. Et blændende indslag, som tog 
afsæt i begyndelsen som barn på gokart-
banen på Amager, og til Formel 1 banerne 
i Europa, krydret med alle de andre områ-
der, som den detaljeorienterede raceren-
tusiast beskæftiger sig med. 

Se eller gense alle oplæg og Nicolas Kiesas 
nyeste banerekord på Ring Knutstorp på:  
https://daekbranchendanmark.dk/2022 O

Mads Engberg Nicolas Kiesa

Dækmagasinet 8/2022  ·  13



NDI-koncernen NDI-koncernen ekspandererekspanderer i Norden  i Norden 
NDI Norge med nyt dæklager
Dækkoncernen NDI Group slog i juni måned dørene op til et 
helt nyt dæklager i Norge på 23.000 kvadratmeter . 

Dækhotelkæden TyreTrust åbner i Norge
Efter 15 års vækst på det danske marked åbner TyreTrust sin første 
afdeling i udlandet med etableringen af TyreTrust Norge.

Siden dækvirksomheden NDI Group 
etablerede sit datterselskab NDI Norge 
i 1988 som led i ambitionerne om være 

til stede i hele Norden, er det gået stærkt 
på det norske marked, som i dag udgør en 
vigtig del af virksomhedens grossistforret-
ning. Med fem decentrale lagre fra Tromsø 
til Kristiansand dækker NDI Norge et stort 
geografisk område. Derudover har man 
haft tre lagre i Oslo og omegn – lige ind-
til juni måned, hvor virksomheden havde  
første driftsdag af sit nye, centrallager 
og hovedkontor for det norske selskab i 
Vestby, cirka 40 kilometer syd for Oslo.

”Det nye centrallager i Vestby får også 
rollen som vores nye, norske hovedkontor for 
det norske selskab. Med 23.000 kvadratmeter 
og plads til 300.000 dæk er centrallageret det 

største lager, vi til dato har haft i Norge, og det 
nye lager kommer til at erstatte de tre mindre 
lagre, vi indtil i dag har haft i Oslo og omegn,” 
fortæller kommunikationschef i NDI Group, 
Jens Jakob Velasco Hansen og uddyber:

Elbilshjul kræver mere plads
”Vi har og får ikke mindst behov for mere 
plads til dækkene i et elbilsland som Norge. 
Hjul med 20 til 22 tommer dæk er slet ikke 
ualmindeligt, og det kræver væsentligt mere 
plads,” siger Jens Jakob Velasco Hansen.  O

Mange dækhoteller i Norge mangler 
plads som følge af en stærkt sti-
gende efterspørgsel på hjulopbe-

varing, men for virksomheder i autobran-
chen kan det være en relativt dyr investe-
ring at udvide kapaciteten på deres egne 
dækhoteller. De større hjul til elbiler opta-
ger endvidere mere og mere plads på de 
etablerede dækhoteller. Det er på denne 
baggrund, at dækhotelkæden TyreTrust nu 
går ind på det norske marked med etable-
ringen af TyreTrust Norge.
”Vi hjælper vores kunder med at drive en 
effektiv og lønsom forretning med hjulopbe-

varing ved at tilbyde opbevaringsløsninger 
til en attraktiv pris, hvor vi udnytter vores 
stordriftsfordele. På den måde tjener vores 
kunder stadig tjene penge på at opbevare 
kundernes sommer- og vinterhjul, og slipper 
for problemer med manglende plads. Samme 
koncept, som vi kender det fra Danmark,” for-
tæller Line Brenna, der er nyansat salgschef 
hos TyreTrust Norge.

15 års erfaring
Dækhotelkæden TyreTrust har været på 
markedet siden 2007. I Danmark opbevarer 
dækhotelkæden i dag over 70.000 sæt hjul 

og kunne tidligere på året kalde sig verdens 
største dækhotel målt på kvadratmeter.

Stort potentiale
”Vi glæder os til at komme i gang og tror på, 
at der er et stort potentiale på markedet, så 
det bliver rigtig spændende at se, hvor langt 
vi kan drive det,”  siger Line Brenna.  O

Med plads til 160.000 personvogns-
dæk og en fordobling af den nuvæ-
rende lagerkapacitet, har NDI Sve-

rige fået plads til yderligere vækst med 
åbningen af et nyt dæklager på virksom-
hedens adresse i Lund.

”Det handler om at sikre kunderne 
adgang til et endnu større produktudvalg 
samt en hurtigere og mere effektiv levering. 
Vi ønsker at være kundernes foretrukne leve-
randør af fælge og hjul. Det forpligter og kræ-
ver, at vi hele tiden udvikler os og bliver bedre, 
så vi kan tilbyde vores kunder bedre service,” 
siger kommunikationschef i NDI Group, 
Jens Jakob Velasco Hansen.

Masser af vinterdæk 
Det nye lager i Sverige er den seneste nye 
lagerinvestering i Norden – i juni 2022 slog 
NDI også dørene op til et nyt 23.000 kva-
dratmeter stort centrallager i Norge, og til-
bage i vinteren 2020 tog man også et nyt, 
større dæklager i brug i Finland.

”Vi ønsker at opnå en endnu mere effek-
tiv drift af vores lager- og logistikvirksomhed 
i Sverige, ligesom vi har opnået det i Norge 
og Finland,” siger Jens Jakob og uddyber: 
”Dæk kræver plads, og alle lagre i Norden er 
allerede ved at være godt fyldt op. Vi har varer 
på hylderne som aldrig før i alle prisklasser til 
vores kunder i Norden. Også vinterdæk, når 
vintervejret rammer, inklusive de nordiske 
vinterdækstyper til de koldeste klimaer i vores 
nordiske nabolande.”   O

Centrallageret i Norge med dækhotellet Tyretrust 
på samme adresse .

Kjetil Nilesen og Torbjørn Skilbred Aune på lageret.

Line Brenna – TyreTrust Norge.

En lille del af det nye dæklager hos NDI Sverige i 
Lund, der måler lidt over 5.000 kvadratmeter og 
kan rumme 160.000 personvognsdæk.

Nyt NDI-dæklager  
i Lund 
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Fremtidens indtjening ifølge Würth
Som leverandør og sparringspartner til dæk- og autobranchen står Würth klar til at understøtte sine 
kunder med sparring om bl.a. hvor fremtidens indtjening kan komme fra. Et nyt virtuelt univers 
giver 9 bud på områder, hvor der er potentiale for at øge indtjeningen på værkstedet. 

D
et har længe været en kends-
gerning, at autobranchen er i 
forandring. Ikke mindst vil efter-
markedet se anderledes ud, fordi 

bilparken forandrer sig. Samtidig er efter-
markedet i vækst pga. et stigende antal 
biler og flere kørte kilometer, viser tal fra 
Vejdirektoratet.

”Würth har et indgående kendskab til 
dæk- og autobranchen som leverandør gen-
nem mere end 50 år, og vi ser det som en fæl-
les opgave, at sikre den fremtidige indtjening. 
I kraft af vores erfaring har vi flere bud på, 
hvordan vores kunder kan udnytte potentia-
let i eftermarkedet endnu bedre”, siger Søren 
Graabach, markedschef for auto, cargo, 
agro og bilindretning hos Würth Danmark 
A/S. 

9 idéer til fremtidig indtjening
Som led i at fokusere på fremtidens ind-
tjening har Würth udvalgt 9 områder, som 
vil være relevante også i fremtidens efter-
marked. Det drejer sig bl.a. om undervog-

nen, hjul & dæk, aircondition og bilpleje.  
”Nogle af områderne arbejder værkste-
det måske allerede med i dag, og her 
gælder det f.eks. om at tilpasse arbejds-
gangen, så man husker at tilbyde den 
givne service til alle kunder, der kommer 
på ens værksted. Andre områder kræver 
investering i nyt udstyr eller indretning 
af værkstedet. Her står Würth klar som 
sparringspartner til hvordan værkstedet 
optimeres,” forklarer Søren Graabach.  

Den gode kundeservice
Ikke mindst er der et stort potentiale i 
at have en dialog med sine kunder om, 
hvordan bilen holdes godt kørende. ”Det 
er vores erfaring, at bilejerne gerne vil 
betale for services, som giver dem værdi 
– det kunne være bedre brændstoføko-
nomi, kørekomfort, sikkerhed eller min-
dre dækslid – men mange er uvidende 
om, at værkstedet kan hjælpe før skaden 
er sket. Så der ligger et stort potentiale i 
at informere bilejerne om ekstra services 

og deres vedligeholdende effekt,” mener 
Søren Graabach.   

Tag Würth med som sparringspartner
”Vores markedsspecifikke specialister, står 
klar med den rette viden og vejledning på 
netop deres felt. De 9 området har vi synlig-
gjort bl.a. på vores hjemmeside, hvor man 
kan klikke ind og blive inspireret til hvilke 
indtjeningsområder der er, når man kom-
mer hele vejen rundt om bilen,” slutter Søren 
Graabach. Alle interesserede kan lade sig 
inspirere på www.wuerth.dk/auto O

Würth fremhæver 9 områder på bilen, som alle kan 
bidrage til fremtidig indtjening for autoværkste-
derne.

ALT-I-ÉN DÆKSKIFTER

Uniformity er den eneste diagnosedækskifter på markedet, hvor montering, 
diagnosticering og optimering ved hjælp af vejtryks-diagnose, kan ske på én 
og samme maskine. For at sikre god ergonomi, leveres Uniformity altid inklusiv 
hjulløfter, centeropspænd, dækjernsfri monteringshoved, hjælpearm og dobbelt 
fritrykkerrulle system. Kontakt os i dag, hvis du vil vide mere om Uniformity!

CORGHI ARTIGLIO 

UNIFORMITY

Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk • 76 82 12 22

Følg os på
Facebook og LinkedIn

SPAR TID NÅR 
VEJTRYKKET 
SIDDER PÅ 

DÆKSKIFTEREN
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Få også din rubrikannonce  Få også din rubrikannonce  
i Dækmagasinet for kun  i Dækmagasinet for kun  

2.900,- kr/år.2.900,- kr/år.
Prisen er pr. modul (1/6 spalte) i 10 udgivelser,  

ekskl. moms.
Mail til dbdk@dbdk.dk for mere information.

Padborg Dækcenter A/S
Industrivej 14
6330 Padborg
Tlf.  3080 8086
24/7:  +45 3080 8085
Mail: pdc@pdc-as.dk

padborg-dækcenter.dk

 
pdc@pdc-as.dk       padborg-dækcenter.dk

 +45 3080 8086    24/7: +45 3080 8085

Forvent mere ...

Rema Tip Top Danmark A/S
Ambolten 27, 6000 Kolding
Telefon: 75 52 81 33
Mail: tiptop@tiptop.dk
Webkatalog: tiptop.dk/webshop

Dækuddannelse Dækuddannelse 
skal skal styrkestyrke    
autobranchenautobranchen
Autobranchens udvikling og 
elbilernes indtog har gjort 
rådgivningen om dækkøb mere 
kompliceret. To toneangivende 
aktører vil med oprettelsen af en 
dækskole derfor øge branchens 
viden og faglighed om dæk 
for at styrke rådgivningen 
ude på værkstederne. At sikre kunderne de korrekte dæk 

til deres biler har altid været råd-
givningstung opgave i autobran-
chen. Branchens udvikling og el-

bilernes indtog på de danske veje har gjort 
det endnu mere afgørende, at forhand-
lerne har et højt kendskab til dæk, når 
de skal rådgive kunderne bedst muligt. 
Sådan lyder det fra to af de toneangivende 
og største aktører i autobranchen. 

Continental Dæk Danmark A/S og 
autogrossistkæden au2parts er derfor 
gået sammen om at oprette en dækskole, 
der skal klæde landets værksteder bedre 
på til at rådgive de danske bilister om 
dæk.

”Autobranchen er i konstant udvikling, 
og forbrugernes ønske om kvalificeret råd-
givning bliver stadig højere. Særligt nu, 
hvor de mange nye elbilejere kræver mere 
rådgivning. Derfor er tiden moden til en 
særligt tilrettelagt uddannelse med fokus 
på dæk,” siger Key Account Manager, 
Michael Rask fra au2parts, der er blandt 
landets største autogrossistkæder.

Hos Continental Dæk Danmark er 
adm. direktør, Georg Nielsen, helt på linje 
med behovet:

”De rigtige dæk og faktorer som fysisk 
vejgreb spiller en afgørende teknisk rolle, 
men det bliver ofte overset i argumenterne 
til fordel for en bils features og egenska-
ber. Med au2parts dækskole ønsker vi som 
producent at yde vores bidrag til at højne 
viden og indsigt,” understreger han.

Behov for viden om 
dækkets betydning
Begge parter er enige om, at øget viden om 
dæk i branchen kan styrke sikkerheden på 
vejene, og netop derfor sættes dette ini-
tiativ i søen. Når forbrugerne træder ind 
ad døren, skal de tilbydes en bred palette 
af viden, så dækkøbet kan foretages med 

bedst muligt udgangspunkt – og her er 
uddannelse afgørende. 
”Det handler ikke om, hvorvidt kunderne 
skal vælge det dyre eller billige dæk. Det 
handler om, at man får rådgivet kunderne 
til det rigtige dæk til deres situation. Og 
det er meget forskelligt, hvad der er den 
rigtige løsning alt efter kørselsbehov og 
bil. Derfor skal vi have gjort branchen 
mere opmærksom på at få spurgt ind, når 
kunderne står over for et dækkøb. Det gør 
vi bedst ved at klæde fagfolkene godt på 
til rådgivningen,” tilføjer Michael Rask.

Modulopbygget uddannelse
Dækskolen er delt op i tre moduler. Første 
modul handler om dækkets opbygning og 
lovkrav om dæk, mens andet modul hand-
ler om de forskellige typer af dæk og råd-
givningen af forbrugerne. I sidste modul 
kommer deltagerne på en mere praktisk 
læringstur til Tyskland for blandt andet 
at lære om produktionen af dæk ved at 
besøge Continentals fabrik og testcenter.  

Det første hold deltagere i dækskolen 
forventes færdige med forløbet i starten 
af 2023 og næste omgang af dækskolen 
starter i løbet af efteråret.    O

Continental Dæk Danmark 
A/S og au2parts er gået sam-
men om en ny dækskole for 
fagfolk. Begge parter er enige 
om, at øget viden om dæk 
i branchen kan styrke sik-
kerheden på vejene. Ifølge 
de to har der traditionelt set 
ikke været den største inte-
resse for dæk blandt hverken 
forbrugerne eller branchen.  

De rigtige dæk og faktorer som 
fysisk vejgreb spiller en afgø-
rende teknisk rolle, men det bli-
ver ofte overset i argumenterne 
for en bils features og egenska-
ber. Med dækskolen ønsker vi 
som producent at yde vores 
bidrag til at højne viden og 
indsigt, understreger admini-
strerende direktør i Continental 
Dæk Danmark, Georg Nielsen.
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Det nye Bridgestone Turanza 6 
Det nye touringdæk Turanza 6, som Bridgestone netop har lanceret, kender nærmest ikke forskel på tør og 
våd vej. Det lægger sig direkte i slipstrømmen af sin forgænger, Turanza T005, som 4 år i træk har hentet 
topplaceringer. Turanza 6 overgår dermed ikke kun konkurrenterne, men også Bridgestone selv. 

For både Turanza 6 og Turanza T005 
er det især ydeevnen på våd vej, som 
for alvor lægger afstand til konkurren-
terne. 3 highlights ved det nye Turanza 

6 er uovertruffen ydeevne på våd vej, forbed-
ret holdbarhed og reduceret rullemodstand.

Ifølge uafhængige tests hos TÜV Süd 
overgår Turanza 6 sine konkurrenter i samme 
segment med klassens bedste ydeevne på 
våde veje, herunder bedst i sving og enestå-
ende ydeevne ved kørsel ligeud, og opnår 
også klassens bedste labelværdi A-grade i 
vådgreb for hele serien. 

Læg hertil 22 % bedre holdbarhed i 
forhold til forudgående testvinder, og 4 % 
reduceret rullemodstand til forbedring af 
brændstof- og energiforbrug i forhold til 
Turanza 005’s topplaceringer. Reduktionen i 
rullemodstand sikrer klassens bedste label-
værdi A-grade i de fleste størrelser på test-
biler med størrelserne 205/55R16, 245/45R18 
og 235/55R17.

Den forbedrede holdbarhed og reduce-
rede rullemodstand gør Turanza 6 særligt 
interessant for ejere af el- og hybridbiler. 
Turanza 6 leverer desuden en forbedring af 
labelværdien på 2 dB i støj i forhold til for-
gængeren. 

Prøvekørt af danske bilforhandlere: 
Turanza 6 står fast!
Danske bilforhandlere der har prøvekørt 
Turanza 6, fortæller, at det opleves som om, 

at dækket nærmest ikke kender forskel på 
våd og tør vej. Selv i flere centimeter dybe 
vandpytter pløjer Turanza 6 lige igennem 
med fast vejgreb hele vejen, også i høj fart. 
”Vaskebræt-teknologien sørger for, at dækket 
klistrer til underlaget, og vandafledningen gør, 
at dækket griber fast i vådt vejr, selv i 5 cm vand 
og derudover. En fantastisk støjfri oplevelse. 
Klart en anbefaling herfra,” konkluderer Mor-
ten Hornemann Lundstrøm, værkfører hos 
Ejner Hessel i Brøndby.

3D vaskebræt-design er helt nyt 
Den 3D-teknologi, Morten Hornemann Lund-
strøm refererer til, er Bridgestones 3D vaske-
bræt-design, som er anvendt for første gang 
på sommerdæk på Turanza 6. Vaskebræt-
betegnelsen kommer fra den måde, dækkets 
små riller er designet. Når man arbejder med 
dækmønstre, er det ikke nyt, at dækkets små 
riller er skåret i zigzag-mønster – men det 
nye og ret epokegørende ved Turanza 6 er, at 
dækkets riller nu også er skåret i zigzag-møn-
ster ned i dækket – altså 3D zigzag-mønster. 

Når TÜV har givet topkarakter for vådvejs-
greb, så skyldes det især dækkets 3D vaske-
bræt-design. Når man ændrer kørselsretning 
eller hastighed – ved acceleration eller ned-
bremsning – åbner vaskebrættet sig en lille 
smule, så det får en kant, der griber ned i asfal-
ten og dræner bedre.

Turanza 6 er resultatet af 
banebrydende dækteknologier
En anden af Bridgestones teknologihemme-
ligheder i udviklingen af Turanza 6 hedder 
TECHSYN. Bridgestone har udviklet TECHSYN  
i samarbejde med ARLANXEO, verdens  
førende producent af syntetisk gummi, og 
Solvay, der er førende inden for Highly Dis-
persible Silica (HDS). 

Dækproducenter har altid søgt at opti-
mere 3 parametre på en gang: Levetid, rul-
lemodstand og vådvejsgreb. Men dilemmaet 
har været, at ville man forbedre den ene para-
meter, har det været på bekostning af de to 
andre. Svarende til, at man har tre knapper 
at skrue på – desværre er de bare indbyrdes 
forbundet, så hvis man skruer op på den ene, 
ja, så drejer de to andre automatisk den anden 
vej. Med TECHSYN, som arbejder helt nede på 
molekylært niveau med gummiblandinger og 
kemiske sammensætninger, har Bridgestone 
skruet på alle tre knapper på én gang – og 
dermed kunnet forbedre både levetid, rulle-
modstand og vådvejsgreb på Turanza 6. 

Turanza 6 på hylderne fra januar 2023
Dækket er udviklet og fremstillet i Europa og 
vil være tilgængelig i januar 2023 (16” dog 
først i 2024) i et bredt udvalg på 136 størrelser 
fra 16” til 22” til både personbiler og SUV’er. 
Dermed øger Bridgestone sit totale sorti- 
ment med 34 nye størrelser, med fokus på 
segmentet med stor diameter.   O
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Elbiler overhaler plugin-hybrider 
Bestanden af elbiler er nu større end bestanden af plugin-hybridbiler.  
Det er en naturlig udvikling efter ændringen af registreringsafgiften fra december 2020.

D
er er i dag 97.121 indregistrerede 
elbiler, mens plugin-hybridbiler 
udgør 97.071, hvilket er forvente-
ligt efter den seneste afgiftsæn-

dring, hvor registreringsafgiften på plugin-
hybridbiler stiger mere end på elbiler over 
de næste år.

”Det er er stor vækst i andel af opladelige 
biler i bilbestanden i Danmark, hvilket skyldes 
en mere lempelig afgift samt et stadig større 
udbud af opladelige biler. Vi forventer, at 
andelen af især elbiler vil stige markant frem 
mod år 2035, hvor alle nye biler i EU skal være 
0-emissionsbiler”, siger Mads Rørvig, adm. 
direktør for De Danske Bilimportører.

Flere elbiler øger behovet 
for ladestandere
Selvom antallet af ladestandere i Danmark 
vokser, går det ikke hurtigt nok. Særligt i 
betragtning af den kraftige vækst i antal-
let af elbiler, er det afgørende, at den store 
efterspørgsel imødekommes af den nød-
vendige ladeinfrastruktur.

”Når danskerne overvejer ny bil, er mu-
ligheden for nem og hurtig opladning en 
væsentlig del af beslutningen, hvis man 
overvejer en elbil. Derfor skal der endnu mere 
fart på etableringen af ladestandere, hvis 
den positive udvikling skal fortsætte”, siger  
Mads Rørvig.  O

I andet kvartal af 2022 fortsætter salget af elbiler med at stige og udgør nu 9,9 % af det samlede antal af 
personbilsregistreringer i EU.
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 MICHELIN 
PERFORMANCE MADE TO LAST

* Mere information om de udførte test findes på Michelins hjemmeside www.michelin.dk.

 Kør sikkert i din SUV  
Skabt til at præstere i al slags vejr

Fremragende bremseevne på tør og våd vej  
betyder sikker og tryg kørsel året rundt* 
Certificeret for trækkraft og sikkerhed i sne*

Høj sikkerhed fra første til sidste kilometer*

B-C B A-B-C 69-71dB



Korup Dækservice - 50-års jubilæum
Indehaver Allan Kristensen og søsteren Nina 

Glintborg kunne, sammen med personalet og 
Allans hustru Ulla, som til dagens lejlighed 
var blevet rekrutteret ind som hjælp, byde et 

utal af gæster velkommen i anledning af virk-
somhedens 50-års jubilæum. 

Korup Dækservice blev i 1972 startet af 
Allan og Ninas far, som drev virksomheden til 
sin bortgang i 1988, hvorefter Allan overtog 
ejerskabet med søsteren Nina som ansvarlig for 
det administrative. Efter en flytning til nuvæ-
rende adresse og flere udvidelser gennem årene 
råder virksomheden i dag over 500 m2 værksted 
og 1250 m2 lager, hvor en stor del udgør hotel til 
opbevaring af kundernes hjulsæt – en betragte-
lig del faktisk. 

En rigtig Dækspecialist 
Allan lægger stor vægt på, at uddannelse er vejen 
frem og lægger ikke skjul på, at denne kæphest 
vil være hans hovedfokus i hans bestyrelsesar-
bejde i Dæk Specialisternes Landsforening. Og 
vigtigheden af dette ved Allan alt om, da Korup 
Dækservice udelukkende udfører dækarbejde, 
som bliver mere og mere komplekst. Og når man 
servicerer alle typer køretøjer – året rundt – og 
døgnet rundt, så skal viden og udstyr være i top.  

Velbesøgt arrangement
På en solbeskinnet 2. september var der dæk-
ket op på værkstedet, som med personalets 
indsats var blevet ryddet aftenen før, og lokale 
foreningskræfter var påmønstreret til forplej-
ning af de mange gæster, som var stimlet sam-
men til fejringen. Der kom faktisk så mange, at 
Allan ikke helt kunne sætte tal på, hvor mange 
det egentligt blev til og var helt overvældet over 
det fantastiske fremmøde på dagen, hvor også 
gaverne strømmede ind i stor stil. O

Se alle størrelser på

www.brixiustrading.dk

TRUCKDÆK
MAGLIFT, FL-252, PT-HD,

 SOLID & PNEUMATIC

 

Logistikparken 16  ·  8220 Brabrand  ·  Tlf. 86 24 42 55 · Fax 86 24 41 04 · sales@brixiustrading.dk
BRIXIUS TRADING A/S

Fra venstre: Nina Glintborg, hustruen Ulla Kristensen og Allan Kristensen. 
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Den nuværende direktør Jesper  
Boe Jørgensen har valgt at 
træde tilbage og lade nye kræf-
ter komme til. Den nye direktør 

Morten Schober Jørgensen, er fundet 
internt og er for nuværende leder af Rema 
Tip Top Danmark A/S Industriafdeling.

Bestyrelsen for selskabet har fundet 
det vigtigt, at transitionen kan foregå så 
gnidningsfrit og enkelt som muligt og 
derfor vil kunderne heller ikke kunne 
mærke nogen nævneværdige ændringer. 
Jesper Boe Jørgensen fortsætter i en rolle 
som senior rådgiver i firmaets automotive 
sektor.  O

O
g én som i høj grad lever efter devi-
sen, er snart 94-årige Flemming Mar-
cussen, som naturligvis også deltog 
på Dækbranchens Temadag på Tek-

nologisk Institut i september.
”Man skal da blive ved med at følge med, så 
længe man kan. Det kunne jo være, at man 
kunne lære noget nyt,” lød det fra Flemming 
ved en hurtig snak på dagen. Og netop det at 
lære noget nyt, har i mange, mange år været 
en stor drivkraft hos Flemming, som mindst 
én gang om året i sin pensionstid har været 
enten på sprogkursus eller andet spændende 
som kunne udvide horisonten. 

Fra formandens barndom
Formand Erik Neuberg Rasmussen husker, at 
han allerede mødte Flemming i sin barndom. 
Flemming er oprindeligt uddannet jagerpilot 
i USA i 1952, og ved hjemkomsten til Danmark, 
i venten på en luftbåren karriere, blev det i 
stedet til en stilling som tekniker hos Dun-
lop. Her blev han siden teknisk direktør og 
bestred denne stilling indtil sin pension. Der-
efter skulle tiden jo fyldes ud og han fortsatte 
sit virke for dækbranchen som deltidshjælp i 
daværende Teknisk Service næsten indtil luk-
ningen i 2013. Med andre ord, en aktiv pensio-
nist som allerede nu har meldt sin ankomst på 
Dækbranchens Temadag i 2023. O

DÆKIMPORTØR FORENINGEN
BESTYRELSE: 
Georg Nielsen, formand 
Continental Dæk Danmark A/S 
Tlf.: +45 43 23 04 45
Ove Leth, kasserer 
Goodyear Danmark A/S 
Tlf. 8030 1716

F.F.R.D.
BESTYRELSE:
Erik Neuberg Rasmussen, formand 
Tlf. 2044 1684
Benny Kristensen, næstformand 
Euroband A/S 
Tlf. 7615 2900
Niels Nielsen 
Bridgestone Danmark 
Tlf. 2175 3710
Henrik Nielsen 
Vulkan Dæk A/S 
Tlf. 8642 4288
Ove Leth 
Goodyear Danmark A/S 
Tlf. 8030 1716
Georg Nielsen 
Continental Dæk Danmark A/S 
Tlf. 4323 0445
Lars Skov-Andersen 
Michelin Danmark A/S 
Tlf. 6163 0914

DÆK SPECIALISTERNES  
LANDSFORENING

BESTYRELSE:
Erik Neuberg Rasmussen, formand 
7100 Vejle, Tlf. 2044 1684
Allan Kristensen 
Korup Dækservice ApS 
5210 Odense, Tlf. 6316 7181
Brian Lund 
First Stop, Bridgestone Danmark 
8382 Hinnerup, Tlf. 8764 6696
Søren Houmann Tandrup 
Super Dæk Service Danmark 
6650 Brørup, Tlf. 7615 3000
Jesper Boe Jørgensen 
REMA TIP TOP Danmark A/S 
6000 Kolding, Tlf. 7552 8133
Lars Schmidt  
A/S Ovethi, Dansk Dæk Service 
5591 Gelsted, Tlf. 6449 1063 
Mette Kjerulf 
Point S Frederiksværk 
3300 Frederiksværk, Tlf. 4772 1610 
Torben Nielsen 
Bridgestone Partner 
8382 Hinnerup, Tlf. 2270 1122
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Kendt direktør træder tilbage 
Rema Tip Top Danmark A/S skifter direktør pr. 1. januar 2023. 

Aktiv pensioneret dækmand 
Man kan lære så længe man lever, er en særdeles velkendt sætning.

Kommende direktør Morten Schober Jørgensen 
(t.v.) og Jesper Boe Jørgensen ved det danske 
hovedkvarter i Kolding.
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Test good  (2.0)

BRIDGESTONE
Blizzak LM005

ADAC Online 09/2020
15 winter tyres tested

Size 205/55 R 16 91 H
Tyre label C/A/71

EU

TYRE TEST
WINTERBEST IN TEST

BRIDGESTONE
Blizzak LM005

Dimension 235/55 R18
Issue 21 / 2021

—
MANGEDOBBELT 
TESTVINDER

FREMRAGENDE PRÆSTATION 
PÅ SNE OG IS 
Bremseevne og trækkraft i sne 
samt bremseevne på is i topklasse

KLASSENS BEDSTE VEJGREB  
OG BREMSEEVNE I VÅDT FØRE
Klassens bedste bremseevne 
i vådt føre og i sving.
Første vinterdæk der har opnået 
“A” i vådgreb i hele sortimentet

LM005 FÅS OGSÅ MED 
DRIVEGUARD TEKNOLOGI 
DriveGuard teknologien lader
dig køre videre - selv efter en 
punktering


