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DÆKTÆLLING

I MEDIERNES SØGELYS
Årets første dæktælling i Danmark byder vanen
tro på opgørelse af personbiler på henholdsvis
vinterdæk og sommerdæk. Denne gang skabte det
dog overskrifter i landets trykte og elektroniske
medier, ja selv tv indslag på landets førende kanaler
bragte gode indslag om danskernes dækvaner.

TESTVINDER
AUTO BILD SPORTSBILER VINTERDÆKSTEST 2018

ENESTÅENDE VINTEREGENSKABER TIL
DE MEST KRAFTFULDE BILER
“Enestående køreegenskaber på våde og
snefyldte overflader”
“Dynamisk balanceret håndtering”
“Behagelig støjsvag kørekomfort”

Forsidefoto: Arne Hansen

Volker Nitz, direktør og ansvarshavende redaktør.
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2.334.000

var nogenlunde det antal seere, som fulgte
det danske herrelandshold i håndbold til
en finalekamp, hvor de så eftertrykkeligt
bankede nordmændene ud af Boxen i Herning, og gik hjem med trofæet i hånden og
guldmedaljer om halsen den sidste søndag i januar. Helt nøjagtigt var det faktisk
2.680.000, næsten det samme som personbilsvognpakken i danmark.

Og hvad har det egentlig med DækMagasinet at gøre? Egentlig ikke rigtig noget, men det føles alligevel ret fedt at kunne
skrive det. Og alligevel er der mening med galskaben.
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De 2.334.000 er nemlig det antal personbiler, som beregnes til at køre på de rigtige
dæk til årstiden, som er fremkommet på baggrund af en uges aktive tællinger rundt
om i landet, og som netop også blev færdiggjort den sidste søndag i januar. Mere
om det i midten af denne årets første udgave af Dæk-Magasinet.
Et nyt år er begyndt, hvor jeg kan garantere, at meget vil ske, hvor både dækbranchen
og i særdeleshed Dæk Specialisternes Landsforening vil komme i fokus. Nærmere om
det vil naturligvis blive bragt i kommende udgaver
af Dæk-Magasinet.

... det antal
personbiler,
som beregnes
til at køre på de
rigtige dæk ...

Januar har budt på snefald, nogle steder mere
end andre, men timingen fra de højere
magter kunne ikke have været bedre.
Netop i uge 4 var der hvidt de fleste
steder i landet, og tydeliggjorde på
flere måder, at vinterdæk var en nødvendighed. Desværre har vi dog stadig ingen lov, som kræver vinterdæk
i vinterføre og man kan kun undre
sig. Min undren bliver faktisk kun
større over manglen, især når man ser
på andre love og regler, som er gældende. En dansk sættevogn tabte i januar en større isflage ned på en medkørende
personbil. Frontruden på personbilen blev knust og føreren af lastbilen fik en bøde
for, at han tabte is ned på bilen. Det er et krav, at føreren inden kørslens start sikrer sig,
at der ikke er is eller sne på lastbil eller trailer, som kan falde af og forårsage fare eller
forvolde skade eller ulempe for andre. På grund af grovheden i det aktuelle tilfælde,
hvor forruden blev knust på den medkørende personbil, lægges der op til en bøde
på 2.500 kr. samt en betinget frakendelse af førerretten.
Fair nok, men en bilist kan med hvilket som helst køretøj forvolde skade på andre og
deres køretøjer – med forkerte dæk til årstiden, uden at få en bøde. Det er da groteskt.
God læsning.
Med venlig hilsen

23
Volker Nitz

”Regummiering er sund fornuft og giver lavthængende frugter, både miljømæssigt og økonomisk i en
tid, hvor der også er udsigt til færre kinesiske dumpingpriser, men med flere problematiske nødtætninger,” udtaler FFRD formanden

Husk
dækkene i
Co2 regnskabet
Motorer, drivmidler, karrosseriopbygninger, elektronik, ja alle midler
tages med rette i brug i jagten på
at nedbringe udledning af CO2 fra
køretøjerne.
Men hvorfor ikke også fokusere
på de lavt hængende frugter?
Klimavenlige kvalitetsdæk
Dæk er en uomtvistelig nødvendighed
på køretøjer, men de færreste medtager
dækkene, når der skal ses på transportselskabers ”Grønne Profil”. Køber man
allerede fra starten nye kvalitetsdæk, kan
denne investering lønne sig på den lange
bane, både i form af lavere brændstofforbrug ved mindre rullemodstand, længere
holdbarhed og muligheden for flere ekstra
”liv” i form af regummiering.

op til 30% lavere udgifter pr. km end nye
dæk. Jo flere gange karkassen kan regummieres, jo lavere bliver omkostningerne i
dækkets samlede levetid.
Brug af regummierede dæk er ikke
kun til gavn for samfundsøkonomien, men
også i høj grad miljøet.
FFRD-medlemmer ne i Danmark
producerer regummierede dæk efter de
samme skrappe produktionsnormer,
som gælder for det originale dæk og med
samme garanti.

Regummierede dæk sparer
resurser og miljø

Dumpingpriser på nye dæk

75% af dækket genanvendes til at producere et nyt regummieret dæk og sammenlignet med nye dæk, anvendes 70%
mindre olie, op til 20 kg mindre stål, og
CO2-emissionen er 40% lavere. Så hvorfor
købe et nyt dæk på 70 kg, når man kan
nøjes med 17 kg gummi til at forny slidbanen? Se www.ffrd.dk/fordele
I gennemsnit giver regummierede dæk

Problemet med dumpingpriser på dæk ser
ud til af blive mindsket, da der nu pålægges antidumpingtold på dæk fra Kina, som
produceres med statsstøtte. Sagen blev
rejst og ført i EU gennem vores europæiske paraplyorganisation Bipaver på vegne
af alle regummieringsvirksomheder i
Europa. Priserne på de ”billige” dæk var
så lave, at regummieringsindustrien i hele

verden er under voldsomt pres og mange
fabrikker er allerede lukket. Genbrugskulturen med regummiering og reduktion
i CO2 belastningen er truet, når forbrugerne mister fornuften og ser kortsigtet
på de driftsøkonomiske, miljø- og sikkerhedsmæssige konsekvenser. Vi håber, at
dette retter sig i året der kommer.

Miljøproblem truer
FFRD ser med bekymring på øget brug af
”ikke genanvendelige” dæk og produkter
der anvendes til nødtætninger i dæk. Især
midler som tilføres dækket giver store
udfordringer omkring arbejdsmiljø og
sikkerhed, når dækkene afmonteres, rengøres og når tætningsmidlerne skal bortskaffes miljømæssig korrekt. Tætningsmidlerne kan i værste fald umuliggøre en
optimal kontrol og eventuel reparation af
dækkene forud for produktionen. De nedslidte dæk er grundstammen (karkassen),
når dæk skal regummieres og derfor vejen
til den grønne profil, som de miljøbevidste
forbrugere bør have fokus på.
Dækbranchens ansvarlige brancheforeninger vil fastholde fokus om emnerne
også i det nye år med ønsket om en grønnere og sikrere profil for det mobile Danmark.

Godt Nytår
Erik Neuberg Rasmussen, formand
Fabrikantforeningen for Regummierede
Dæk i Danmark
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DÆKSKIFTE PÅ EN HELT NY MÅDE

DET PERFEKTE MATCH
CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY
Verden første OG eneste diagnose dækskifter der sparer din tid og skaber det
bedste resultat for dig og dine kunder - hver gang!
ØGET
EFFEKTIVITET

PRÆCIS DIAGNOSE
MED VEJTRYK

Du øger effektiviteten på værkstedet
og reducerer arbejdstiden med
op til 40% da alt arbejdet
foregår på én station

Måler deformitet og
kraftvariation i fælg, dæk
og det samlede hjul både
parallelt og vinkelret på hjulet

STYR PÅ
DÆKSIDEN

DET PERFEKTE
MATCH

Tvinger dæksiden til at
sætte sig korrekt på fælgen

Udmåler og matcher
dækkets placering
på fælgen. Resultatet
er optimal kørekomfort

ERGONOMI
Med den integerede
hjulløfter reduceres
mængden af tunge løft
og dækhåndtering

GODKENDELSER
Anbefalet af Michelin
og godkendt af
Mercedes-Benz, Seat,
Smart, Audi, Skoda,
Bently, lamborghini,
VW og Volvo

VIL DU
VIDE MERE?
John B. Struve
Salgschef
Tlf.: 21 71 43 69

www.stenhojdk.dk

Sikkerhed i top med rette dækvalg
Kenneth Saust,
formand for Dækimportørforeningen

V

interen 2017/2018, blev en grå
og langstrakt affære med spredt
snefald selv meget sent i sæsonen.
Påsken kunne nogle steder markeres med en snemand, men blot få uger
efter kunne vi sige god dag til en sommer,
som skulle vise sig at få nærmest historisk
karakter målt på antal soltimer og plusgrader. Samtidig blev det en sommer, som
nærmest ikke ville slippe sit tag i os igen.
Mens dette skrives har vi stadig ikke mærket meget til vintervejret fra den sæson
som, ifølge kalenderen, nu har taget sin
begyndelse.
For en meget sæsonaf hængig bran-

che som dækbranchen, er det noget som
sætter sine spor. Det sædvanligvis travle
forår blev en kompakt og travl periode
som hurtigt klingede af. Til gengæld har
omskiftningen til vinterdæk op til denne
sæson ikke været præget af den panik,
som vi så oftest har set før. Der har været
tid til at yde god service og omskifte hjulene i et fornuftigt tempo. Igen i år har
der været stor bevågenhed fra pressen
omkring skift til vinterdæk, og selvom vi
stadig ikke har nogen lovgivning på området, kan vi i branchen glæde os over, at
danskerne fortsat udviser rettidig omhu
og skifter til rette dæk til årstiden. Ved
Dækimportørforeningens store dæktælling i uge 4/2018 kunne vi konstatere, at
hele 89% af de optalte biler var monteret
med det rigtige dæk til årstiden. Og det

TWINDÆK
RADIAL
Se alle størrelser på

www.brixiustrading.dk

BRIXIUS TRADING A/S
Logistikparken 16 · 8220 Brabrand · Tlf. 86 24 42 55 · Fax 86 24 41 05 · sales@brixiustrading.dk
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helt ad frivillighedens vej, hvilket vi kan
være rigtigt stolte af. Når det er sagt, vil
vi i branchen rigtig gerne have de sidste
11% med på vognen, og det får vi næppe
uden hjælp fra en lovgivning på området.
Helårsdæk er et alternativ til sommerog vinterdæk, som er kommet for at blive.
I dækbranchen ser vi dette, som et muligt
alternativ til at køre med sommerdæk hele
året rundt. Men et helårsdæk er fortsat en
kompromisløsning, som ikke kan matche
hverken sommer- eller vinterdækkenes
præstationer, når tingene virkelig sættes
på spidsen. Går turen til udlandet i vinterhalvåret, skal man også være på vagt.
Sommerdæk går slet ikke i vores nabolande, når vintervejret raser, og har man
ældre vinterdæk på bilen eller måske helårsdæk, skal man sikre sig at mærkningen
er i orden. Et dæk egnet til vinterkørsel
skal i dag være mærket med både M+S og
det såkaldte ”snefnugsymbol”.
Hos Dækimportørerne arbejder vi tæt
sammen med branchens øvrige organisationer under Dækbranchen Danmark for
at vedligeholde og højne dæksikkerheden
i Danmark. Det kommer blandt andet til
udtryk ved den årlige Temadag, som også
i år blev et tilløbsstykke for folk med faglig interesse for dæk. Temadagen bliver
afviklet igen d. 25. september 2019, vanen
tro på Teknologisk Institut i Tåstrup som
velvilligt stiller lokaler til rådighed.

De danske dækimportører ønsker
branchen et rigtigt godt nytår. n

Pirelli P ZERO World
butik nr. 4 åbent i Dubai

P

Zero World er landet på sit tredje kontinent. Efter Los Angeles, München
og Monte-Carlo er Pirelli´s seneste
flagskibsbutik åbnet i Dubai. Dette
skræddersyede symbol på Pirelli’s detailstrategi - og dets førende position på markedet –
markeres nu i et nøgleområde, der forbinder
Mellemøsten med resten af verden. En parade
på mere end 60 superbiler, tilhørende fans og
lokale samlere, fejrede åbningen af den nye
butik med paradekørsel gennem byen, mens
der den efterfølgende dag var mere end 200
biler samlet på Yas Marina i Abu Dhabi til P
Zero Experience - Pirellis egen ”track day”.
P Zero World konceptet er ofte blevet
opsummeret, som en “boutique for dæk”.
Med andre ord en butik, hvor kunderne kan
finde Pirelli’s mest eksklusive produkter sammen med andre ydelser dedikeret til de eksotiske verdener af luksus- og sportsvogne. P
Zero World-butikkerne er de eneste steder,
hvor hele serien af Pirelli-dæk er til rådighed,
som f.eks. P Zero Trofeo R – som er godkendt
til gadekørsel med de højeste præstationsniveauer i hele serien - eller Pirelli Collezione
til samlerbiler - designet til at kombinere det

klassiske udseende
med moderne dækpræstationer.
Naturligvis er hele
spektret af Pirelli-produkter til rådighed for
kunderne, herunder
motorcykeldæk og
Velo-dæk samt Pirelli´s
design-tilbehør. De
eksklusive tjenester,
der er tilgængelige for
kunderne i den nye
P Zero World i Dubai,
omfatter naturligvis
også ”valet-parking”, hvis man ikke selv vil
ulejlige sig med at finde en p-plads til bilen
og gratis lånebil, hvis man skal væk derfra
uden sin egen. P Zero World gør det endvidere muligt for folk at fordybe sig i Pirelli’s verden, fra de billeder, der symboliserer verdens
mest berømte kalender til de farvede displays
af F1-dæk.
Dette understreger Pirelli’s strategi, der
fokuserer på premium- og prestigeprodukter.
Et område på markedet, der viser konstant

vækst, hvor det italienske firma har fået en
solid lederposition anerkendt af både kunder og bilproducenter. I tal betyder dette, at
Pirelli leverer dæk til mere end halvdelen af
verdens prestigebiler som original montering. Så mere end en ud af de to superbiler
forlader fabrikken på Pirelli-dæk, mens det
italienske firma også har taget 20% af premiummarkedet og bekræfter dermed sin
førerposition med leverancer til bilerne i de
allerdyreste dyreste prisklasser. 
n
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Datafangst skal højne
trafiksikkerheden i storbyerne
Den stigende tilflytning til byerne vil øge trængslen på vejnettet.
Continental har udviklet en tredimensionel sensor-algoritme, der
skal gøre vejene mere sikre, når byerne vokser sig større

H

alvdelen af verdens befolkning lever
i dag i byer. Og om tre årtier vil det
ifølge prognoserne betyde, at 2,5
milliarder mennesker skal deles om
vejnettet. Selvom den kollektive transport
bliver udbygget, vil de mange nye byboere
og de mange pendlere ind og ud af storbyerne betyde øget trængsel på vejnettet.
For at fortsætte og intensivere sit bidrag til
færrest mulige tilskadekomne i trafikken er
Continental-koncernen gået ind i arbejdet
med intelligent mobilitet, der også kendes
fra flere Smart Cities-projekter.
Amerikansk testby
Ved CES-techkonferencen i Las Vegas i USA
har Continental netop præsenteret et pilotprojekt fra Walnut Creek i Californien. Her
viser et tredimensionelt vejkryds den datafangst, som kan bringes i spil i Smart Cities.
Sensorer i vejene opfanger signaler, der ved
hjælp af algoritmer kan udvikle en planmodel, som processes gennem mobilsignaler
(dedicated short range communication,
DSRC). Disse signaler sender en besked eller
et trafiksignal videre til bilisten, hvis der f.eks.
skulle være en blind vinkel, hvor en cyklist

kan befinde sig. Projektet hedder ”Intelligent
Vejkryds” og skal advare blister om færdsel
i den blinde vinkel. Samtidig kan data også
bruges til at styre lyskryds, strømline trafikken
og reducere CO2-udslippet ved at afgrænse
tomgangskørsel.
“Det er jo ikke kun i udlandet, at tankerne
om at udvikle metropolerne bringes frem i
samfundsdebatten. Både Lynetteholmen og de
kunstige øer ved Avedøre er projekter om nye
erhvervs- og boligområder i Hovedstadsområdet, som danske politikere har visioner
om. Det vil helt naturligt skabe store trafikale knudepunkter, som vi allerede ser
det ved de store byer som København,
Odense, Aarhus og Aalborg,” fortæller
adm. direktør Georg Nielsen fra Continental Dæk Danmark A/S og fortsætter: “I en række Smart Cities som f.eks.
Walnut Creek er der gennem en årrække
blevet indsamlet data, der kan bruges til
at udforske de mange potentialer, der er
i at højne trafiksikkerheden i storbyerne.”

Vejkryds er der samtidig andre teknologiske visioner og projekter på tegnebrættet.
Eksempelvis intelligente gadelamper, der
opsamler data til kortlægning af infrastruktur samt intelligent arbejdstøj, der skaber en
større komfort for bl.a. lastbilchauffører ved
hjælp af varme. Vestene er samtidig også
installeret med lyskilder, der er er med til at
gøre vej- eller bygningsarbejderne mere synlige overfor andre trafikanter.
n

Intelligente gadelamper
og LED-veste
Udover projektet med Intelligente

Bridgestone opruster på den digitale front

V

erdens største dækproducent Bridgestone har
købt TomToms flådestyringsservice for 910 millioner euro.
Opkøbet er et led i en strategi for at styrke
Bridgestones digitale løsninger, som dækproducenten
har været i gang med de seneste år med løsninger og
Apps som Tirematics, Mobox, FleetPulse og Bridgestone
Connect.
Dataopsamling, dataudveksling og analyse kan bruges til at optimere bilers ydeevne og med købet af TomTom får Bridgestone større indsigt i konkrete data for
både biler og dæk. Data som kan danne grundlag for
udviklingen af nye dæk.
Med i købet får Bridgestone de 860.000 køretøjer, der
er tilknyttet TomToms flådestyringsløsning, heraf er to
tredjedele erhvervskunder. Flådestyringsløsningen giver
erhvervsvirksomheder og leasingfirmaer en mere effektiv
n
og økonomisk styring af bilparken. 

BRIDGESTONE OPKØBER
TOMTOM TELEMATICS
Et powerhouse af flåde løsning bliver skabt

OM BRIDGESTONE EUROPE NV

OM TOMTOM TELEMATICS

Et underafdeling af
verdens største
dæk og gummivirksomhed

Leverandør nr. 1
til Audi,
BMW, Aston Martin,
SEAT og Scania

Stærke globale
brands inklusiv

salgssteder

2.600+

Nr. 1 i europæiske
flåde løsninger &
Nr. 3 på global plan
Stærke flåde løsnings
brands inklusiv

50.000

kunder i Europa

R&D teknologi og
innovationscenter
investerer årligt
€790 millioner

18.300+
dygtige
medarbejdere

670
Markant

stigning i overskud
år for år

dygtige
medarbejdere

TOMTOM TELEMATICS ER DEN FØRENDE DATA PLATFORM FOR KØRETØJER, DER ER FORBUNDET ELEKTRONISK

860.000
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2 stærke og innovative virksomheder
indefor flåder og mobilitets løsninger

opkoblede
kunder

800m+

GPS positioner hver dag

3,3m

ture hver dag

200m

indkomne
beskeder hver dag

Yokohama Danmark as

Hammerholmen 12 - 2650 Hvidovre - Tlf.: 36 45 00 46

www.yokohama.dk

Bridgestone største
OE leverandør i 2018

I

2018 blev Bridgestone valgt til at levere over 120 OE dæk monteringer i EMEA, Europa, Mellemøsten og Afrika, hvilken er en stigning på
over 30 pct. OE monteringerne er fordelt på mere end 40 forskellige
modeller fra 15 forskellige producenter.
Bridgestone er markedsleder i industrien med investeringer i
Research & Development, hvilket værdsættes af producenterne. Kvaliteten og innovationen i Bridgestone premiumdæk programmet er
understreget af, at bilproducenterne forpligter sig til at bruge dem
som original montering, herunder på mærker som Toyota, Mercedes
og Porsche.
Samtidig fortsætter Bridgestone med at være den primære leverandør til Audi, SEAT, Skoda og fortsat strategisk partner for Volkswagen-koncernen. På Audi er mængden af monteringer endda fordoblet
i løbet af de sidste fem år. Derudover har Bridgestone taget en stærk

position med BMW. Dette er bedst anerkendt gennem det omfattende
udvalg af Bridgestone som originaldæk til BMW 3-serien, BMW 7-serien,
BMW X5 / X7 og BMW Z4.
Bilfabrikanterne har valgt Bridgestone dæk til en lang række modeller. De omfatter elektriske / hybrider som BMW i3s, Toyota Corolla, de
universelle Audi A6 Allroad, Opel Insignia, den innovative BMW 8-serie,
samt de luksuriøse Porsche Cayenne og sportsbiler inklusive Ferrari
Portofino og Renault Mégane RS og R.S. Trofæ. Mere end 85 procent
af OE dækkene er på en diameter på 17 “eller derover. n

Bridgestone valgt til ny Audi e-tron SUV

B

ridgestone er blevet udvalgt til at
ledsage Audi, der nu begiver sig
ud på en ny rejse med lanceringen af deres første fuldelektriske
SUV, Audi e-tron. Bridgestone leverer seks
forskellige dæk fra 19’’ til 21’’ – fire sommer- og to vinterstørrelser – til original
montering. Dermed bekræftes Bridgestones position som Audis foretrukne leverandør af dæk.

Hastighed og sikkerhed
både sommer og vinter
Drevet af to elektriske motorer opnår Audi
e-tron fra stilstand en fart på 100 km/t på
mindre end 6 sekunder! Det kræver dæk
med fremragende vejgreb for at sikre førsteklasses køreegenskaber og bremseevne. Audi og Bridgestone opstillede en
liste med krav, der skulle fremhæve specifikationerne i den nye model, fra dens
fantastiske acceleration til dens komfort
og stilhed i kabinen, samtidig med den
sikrer maksimal sikkerhed helt uden tab
af præstationsevne.

Alenza 001 og Blizzak LM 001 valgt
Ti l som merkørsel faldt valget på
Bridgestone Alenza 001. Dækket er specielt designet til SUV´er og har et slidbanemønster, der optimerer kontakten med
vejen for bedre respons i sving og stabilitet under kørsel ligeud. Det har fået tildelt EU-mærket A-grade for vådgreb – det
bedste på markedet.
Til vinterforhold valgte Bridgestone
Blizzak LM 001 på grund af dets pålidelige
egenskaber på våde, tørre, isede, sjappede
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og snedækkede veje. I dækket anvendes en
silika-compound baseret på Bridgestones
Nano Pro-Tech polymer for at sikre fremragende greb.

Lav rullemodstand
øger rækkevidden
Lang rækkevidde kræver lav rullemodstand, og her er Bridgestones
dæk blevet belønnet med best-inclass EU-mærket A-grade. Dækkene fungerer perfekt sammen med
e-tron og bidrager til, at man kan
køre 400 km på en enkelt opladning.
De tilbyder også en fremragende holdbarhed og lever fortrinligt op til kravene
og præstationsevnerne i den fuldelektriske e-tron, så den overordnede køreglæde
og køreoplevelse optimeres.

Luksus og komfort er også
lyden af stilhed
Audi er et brand, der er synonymt med
luksus og komfort. Da e-tron er deres
første elbil, som i øvrigt allerede er ude
hos forhandlerne, har Audi ønsket at
understrege de forskelle, den elektriske
platform skaber. Udover en næsten lydløs
motor indarbejdede Audi derfor særligt
lyddæmpende vinduer og specialpaknin-

ger i designet, så førerne kan ’høre’ stilheden i motoren.
Bridgestone har bidraget til stilheden
med sin proprietære B-Silent-teknologi
som et yderligere middel til at minimere
støj i bilen. Hulrummene i dækket er fyldt
ud for at reducere støj, og dæksiden og
strukturen er forstærket for at minimere
vibrationer og lydbølger fra bevægelsen af
dækkene hen over vejens overflade.  n

Yokohama ADVAN Sport V105 OE på
BMW X5 M Performance
275/40R21 107Y
for front tires

I

juli måned 2018 blev de første Yokohama ADVAN Sport V105 leveret til
BMW´s tyske fabrikker, som OE montering til den nye BMW X5 M Performance version. Den nye X5 M Performance
begyndte at rulle ud til forhandlerne over
hele verden i november 2018, og udstyret
med dimensionerne 275/40R21 107Y på
forakslen og 315/35R21 111Y som bagdæk.
ADVAN Sport V105 er et højtydende
dæk og udviklet primært til brug på
high-power premium biler. Dækket giver
fremragende køreevne kombineret med
overlegen komfort og sikkerhed. Dækkene, der leveres til den nye X5 M Performance-model, blev udviklet i fællesskab
med BMW-koncernen og bærer den tyske
bilproducentens stjernemærkesymbol for

BMW´s godkendelse på dæksiden. ADVANdækkene, der installeres på den nye X5
M Performance-model er produceret med
Silentfoam, et specialdesignet polyurethanskum, der er fastgjort til dækkets
inderside. Dette polyurethanskum reducerer resonansstøj fra dækkets karkasse,
der normalt skabes af de vibrationer der
opstår, når dækkene kører på ujævne vejflader, som derefter overføres til kabinen
via bilens affjedringssystem og undervogn.
Yokohama lancerede i februar 2018 en
strategiplan, GD2020, hvor udvidelsen af
tilstedeværelsen på premiumdækmarkederne er et af de centrale mål. En af de
specifikke strategier til at nå dette mål er
“premium-car-dækstrategien”, der har til

315/35R21 111Y
for rear tire

formål at øge brugen af Yokohama-dæk
som OE på premiumbiler i Japan og i
n
udlandet. 

Ny løbsinspireret Eagle F1 SuperSport-serie
fra Goodyear

G

oodyear skubber til grænserne med
ny tredelt dækserie til både vej- og
banekørsel. En serie som består af
de tre Ultra Ultra High Performancedæk (UUHP) med navnene SuperSport, SuperSport R og SuperSport RS. Den nye dækserie
imødekommer det voksende Ultra Ultra High
Performancesegment med 39 varenumre, der
lanceres mellem februar og november 2019
med mulighed for montering på alt fra VW
Golf GTI til Porsche 911 GT2 RS.
De højtydende dæk i SuperSportserien
indeholder innovative teknologier og dækmaterialer, der giver betydelige forbedringer
af bremselængder og omgangstider, uden at
det går ud over de mere uhåndgribelige dele
af køreoplevelsen som vejrespons i svingene,
under bremsning og ved acceleration.
Eagle F1 SuperSport-varenumre lanceres
mellem februar og maj 2019 med mulighed
for montering fra 18” til 21”, bredder fra 205
til 305 mm og profilstørrelser fra 45 til 30.
Eagle F1 SuperSport er beregnet til hotte
hatchback-biler som Volkswagen Golf GTI,
high performance-sedaner som BMW M3 og
Mercedes-AMG C63 og almindelige superbiler som Porsche 911 Turbo.

Eagle F1 SuperSport R giver endnu bedre
vejgreb og styrepræcision både på og uden
for banen. Vejgrebet er forbedret via et
materiale med høj friktionsevne, der giver
et enestående vejgreb, samtidig med at den
fremragende kurvestabilitet sikres via broer
i dækmønstrets inderste rille, som begrænser deformation af mønsterblokkene under
ekstreme kraftpåvirkninger i kurverne. Desuden er styrepræcision og vejrespons forbedret ved at optimere dækmønstret, så det
har en mere ensartet trykfordeling. 10 Eagle
F1 SuperSport-varenumre lanceres mellem
februar og november 2019 også i 18” til 21”,

bredder fra 205 til 305 mm og i profiler fra
25 til 40. Eagle F1 SuperSport R er udviklet
til performancemålrettede køretøjer som
Volkswagen Golf Clubsport, BMW M4 CS og
Porsche 911 GT3.
Eagle F1 SuperSport RS er målrettet direkte
mod racerbanen, men samtidigt er det også
lovligt til gadekørsel. Et specialudviklet compound med oprindelse i racerløb giver enestående vejgreb og performance under tørre
forhold. To versioner vil blive præsenteret i
marts 2019 i dimensionerne 265/35 ZR20 og
325/30 ZR21.  n
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Ekstra stor interesse for d
S

om i de foregående år i uge 4 tog
repræsentanter fra Rådet for Større
Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen et par ekstra lag tøj på og
drog ud på en række af landets offentlige
parkering pladser. Årsag – den traditionelle vinter- og sommerdæktælling
Siden 2006 har der været foretaget
dæktællinger. Disse opgørelser er et vigtigt bidrag til, henholdsvis at vedligeholde
statistikken på bilisternes dækvalg og et
værktøj til, fortsat at kunne dokumentere
og underbygge behovet for en vinterdæk
lovgivning i Danmark. Og tallene taler
næsten for sig selv.

Finn Kamiensky fra Ringsted vil have vinterdæk gjort lovpligtigt
”Ja, det vil jeg helt sikkert. Jeg synes simpelthen, det
er uansvarligt. Man skal tænke på andre end sig selv.
Skal man bremse op, så er det, man kan se forskellen. Og det viser sig gang på gang på de køretekniske
anlæg,” fortæller Finn Kamiensky.

Borgerne i Ringsted:
Vinterdæk skal tvinges på

:
Ny rekord

90t%
erdæk

Stadig for mange på sommerdæk
Håbet er hvert år, at bilisterne bliver
bedre og bedre til at vælge det rette dæk
til årstiden, og heldigvis er størsteparten fornuftige og har skiftet i tide. Dog er
status stadig, at 260.000 havde vovet sig
ud på sommerdæk i uge 4 – på trods af
deciderede sneglatte veje om mandagen,
sjappede og kolde våde veje resten af ugen.

på vin

TV ØST har været med Rådet for Større
Dæksikkerhed på optælling af dæk i Ringsted. Her holdt 12 procent ud af de 200
optalte biler på sommerdæk. Nogle havde
endda både sommerdæk og vinterdæk på,
hvilket er ulovligt.
Og spørger man borgerne foran den
lokale SuperBrugsen, bør politikerne gøre
vinterdæk lovpligtige.

Og Finn Kamiensky bakkes op af ægteparret Dan og Jytte Knudsen fra Ringsted:
”Ja, det skal være lovligt ligesom at man skal have sikkerhedsselen på,” lyder det fra Jytte Knudsen. Og hendes
mand supplerer: ”Jamen, det er jo lovpligtigt i Sverige og Tyskland, hvis man skønner, det er snevejr. Det er
meget rart, hvis der bliver sat en fast grænse. Det er ikke den enkelte chauffør, der skal bestemme det,” slutter
Dan Knudsen.

Stort medieinteresse og
positive kommentarer
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Fotos: TV ØST

Som noget nyt blev der udsendt en pressemeddelelse meget tidligt mandag morgen,
samme dag som aktionen blev sat i gang.
Dette skabte i ekstrem høj grad interesse
i medierne, hvilket medførte flere tv- og
radioindslag og stribevis af artikler i både
elektroniske og trykte nyhedsmedier. Og
ser man de kommentarer, som artikler og
tv-indslag får med på vejen i kommentarfelterne på de elektroniske medier, så er
de helt tydelige og overvejende positive.
Bilisterne støtter initiativet og man ønsker
en vinterdæk lovgivning i Danmark.

dæktælling i uge 4
Venstre og Dansk Folkeparti
imod lovpligtige vinterdæk –
Socialdemokratiet er for

Andel af personbiler med
vinterdæk i januar 2019

Hos Dansk Folkeparti og Venstre vil ingen
af partierne røre ved danskernes sommer- eller vinterdæk: ”Venstre siger nej
til lovpligt. Men ja til kampagner osv, som
ansporer den enkelte bilist til at påtage
sig ansvar for sikker kørsel om vinteren
via montering af vinterdæk,” lyder det fra
Venstres transportordfører Kristian Pihl
Lorentzen.

Kristian Pihl Lorentzen til TV ØST: “Vinterdæk
skal ikke være lovpligtigt. Til gengæld skal vi have folk
til at tænke sig grundigt om. Det er nemlig et udtryk
for trafikal egoisme og ansvarsløshed, når man kører
rundt på sommerdæk i glat vinterføre.”

Landsgennemsnit: 90 %
7.890 biler kontrolleret
på 35 lokationer i 17 byer i uge 4

Rød = Dårligere end landsgennemsnit
Grøn = Bedre end landsgennemsnit

tig mange, som selv tænker sig
om og bruger vinterdæk. Men
der er en lille restgruppe, som
kan genere det for alle mulige andre og
derfor kan det være en meget god idé med
den tyske model, hvor man siger, at ved
glatføre, så er det lovpligtigt at have vinterdæk på,” lyder det fra Socialdemokratiets
transportordfører Rasmus Prehn. n

260.000

2.334.000

Socialdemokratiet: Vinterdæk skal være lovkrav,
når det er glat.

Men det er ikke godt nok at lade danskerne
bestemme selv, når undersøgelser viser,
at cirka 11 procent af danskerne kører på
sommerdæk om vinteren, mener Socialdemokratiet.
”Nu handler det altså om trafiksikkerhed, og hvor man risikerer at sætte
andres liv og helbred i fare. Og derfor giver
det god mening, vi har nogle regler på det
område. Det er rigtigt, vi har heldigvis rig-
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Faldet i trafikdræbte er stagneret
Mogens Kjærgaard Møller

D

et går ikke den rigtige vej med
trafiksikkerheden! Det mener
Rådet for Sikker Trafik efter
de nye ulykkestal viser, at flere
mennesker er kommet til skade i trafikken
i 2018 sammenlignet med sidste år. Samtidig er der en fortsat stagnation i antallet
af trafikdræbte.
Vejdirektoratet har offentliggjort de
foreløbige ulykkestal for 2018. Tallene
viser, at i 2018 har 175 mennesker mistet
livet i trafikken. Det er det samme antal
som i 2017. Antallet af trafikdræbte sidste
år er højere end i 2012, hvor vi var nede
på 167 dræbte.
Ifølge Rådet for Sikker Trafik viser de
nye ulykkestal for 2018, at flere års positiv
udvikling nu synes at være gået i stå og
når man ser på antallet af personer, der er
kommet til skade i trafikken i 2018, så ser
tallet ud til at stige i forhold til 2017, hvor
3.143 personer kom lettere eller alvorligt
til skade i trafikken.
Med de foreløbige ulykkestal ligger vi
langt fra Færdselssikkerhedskommissionens mål om, at der i år 2020 højst må
være 120 trafikdræbte og 2.000 tilskadekomne mennesker i trafikken. Gabet
mellem de faktiske ulykkestal og kommissionens mål bliver stadig større. Så
der er absolut ingen grund til at klappe i
hænderne over udviklingen, lyder det fra
Rådet for Sikker Trafik.

”Bag hver ulykke ligger en menneskeskæbne, som både rammer den enkelte og
mange familier hårdt. Alt for mange familier har mistet et familiemedlem i trafikken, og mange trafikskadede må leve med
stærke smerter og forringet livskvalitet på
grund af en trafikulykke. Så trafikulykker
har enormt store konsekvenser” siger
Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør
i Rådet for Sikker Trafik.

Trafiksikkerheden udfordret
Gennem de sidste ti år er det på flere
områder lykkes at gøre trafikken mere
sikker. Antallet af spritulykker på vejene
er faldet med 60 procent. På flere veje er
gennemsnitsfarten faldet, og antallet af
fartulykker er samtidig reduceret. For høj
fart er dog stadig en faktor i en meget stor
del af ulykkerne. Gennem årene er det fx
også lykkes at få stadig flere cyklister til at
bruge hjelm, så færre får alvorlige hovedskader, hvis de vælter på cyklen.
Men når vi ser på udviklingen det
seneste år, så går det ikke den rigtige vej.
Og fremover kan det blive endnu sværere
at reducere antallet af alvorlige trafikulykker, frygter Rådet for Sikker Trafik.
”Det er stadig især for høj fart og uopmærksomhed, der er skyld i mange ulykker. Fremover bliver vi også udfordret af,
at der kommer højere fartgrænser på flere
veje, og at nye, små motoriserede køretøjer
som fx skateboards, hoverboards og uniwheels også kommer ud på vejene. Det er
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alt sammen noget, der udfordrer trafiksikkerheden” siger Mogens Kjærgaard Møller.

Områder hvor der bør sættes ind:
Hvis antallet af trafikdræbte skal reduceres effektivt, så mener Rådet for Sikker
Trafik, at der bør sættes ind på følgende
områder:
• Politikontrol på fart, sprit og uopmærksomhed.
• Kampagner som påvirker folks adfærd
i trafikken.
• Fritagelse af afgifter på sikkerhedsudstyr til motorkøretøjer.
• Mere viden fra skadestuerne om de
ulykkestilfælde, de får ind, så man ved
mere om, hvad der er skyld i ulykkerne.

Dækbranchen opfordrer til samarbejde
“Dækbranchen, og især i regi af Rådet for
Større Dæksikkerhed, er stort set de eneste
der gør opmærksom på, hvor vigtige bilernes dæk – og især vinterdæk, er for trafiksikkerheden. Ligesom Rådet for Sikker
Trafik efterlyser vi mere viden om, hvor stor
indflydelse dækkene har haft på de opståede uheld. Dette er et område man ikke
medtager i uheldsstatistikkerne og er dermed et mørketal. Øget fokus på dæk kunne
måske være en medvirkende faktor til at
nedbringe antallet eller mindske omfanget
af trafikuheld. Vi vil derfor indbyde flere
organisationer til samarbejde” udtaler Volker Nitz, Dækbranchen Danmark.
n

Gør en forskel
– vælg Michelin!
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(1) Sammenligning med tilsvarende konkurrenter. Mere information om de udførte test findes på Michelins hjemmeside www.michelin.dk. (2) Test udført mellem august og september 2018 af DEKRA
TEST CENTER på vegne af Michelin med dimensionen 235/60 R 18 107W på en Hyundai Sante Fe CRDi. Test af levetid foretages under gennemsnitlige faktiske forhold (D50) over 10.000 kilometer og
en anslået levetid ned til 1,6 mm mønsterdybde. (3) Test af bremseegenskaber på våd vej fra 80 til 20 km/t udført i august 2018 af TÜV SÛD Product Service på vegne af Michelin med dimensionen
235/60 R 18 107W på en Audi Q5 2.0 TDI. * Slidte betyder, at dækkene ved hjælp af en maskine er slidt ned til den slidindikator, som er fastsat i den europæiske forordning ECE R30r03f.
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Würth åbner endnu to håndværkerbutikker
’Maks. 20 minutter til din nærmeste Würth butik.’ Det er målet for Würth
Danmark, som de seneste år har øget tempoet på udviklingen af deres
butiksnet for professionelle håndværkere. Nu er der også butik i Hjørring og Kalundborg, og Würth er dermed tæt på at have 30 butikker i
Danmark.
”Tiden bliver mere og mere kostbar for vores kunder, og derfor er det
selvfølgelig vigtigt, at vi er tæt på vores kunder, der hvor de har brug
for det, og når de har brug for det,” fortæller Würths kædechef Rune
Liljeroth, og fortsætter: ”Med den vækst vi oplever, der er i hele landet,
får vi mange forespørgsler fra kunder, som meget gerne vil have en Würth
butik i nærheden, så det er nemt for dem lige at hente det, de har brug
for med det samme, når behovet opstår. Det betragter vi naturligvis både
som et klap på skulderen og som udtryk for, at der et behov i markedet
for vores produkter.”
”Vi er rigtig glade for, at vi nu har kunnet åbne i Hjørring og Kalundborg, og dette skyldes i høj grad, at vores kørende sælgere gennem mange
år haft et godt og tæt samarbejde med rigtig mange håndværksvirksomheder i disse områder. Samtidig har vi et klart indtryk af, at det er områder, som er inde i en rigtig positiv udvikling – og den håber vi naturligvis
med åbningen af vores butikker at kunne være med til at understøtte,”
siger Rune Liljeroth
I de to nye butikker, som blev indviet i december måned, vil kunderne ligesom i de øvrige Würth butikker kunne finde et bredt udsnit
af Würths omfattende produktprogram, heriblandt et bredt udvalg af
værktøj, befæstelse, arbejdstøj samt kemi- og sikkerhedsprodukter. I
starten af 2019 åbner Würth også en butik på Færøerne, og ved udgangen
af 2019 forventer virksomheden at have omkring 35 butikker i alt.  n

Problemløser fra Würth
Würth Danmark A/S har udvidet deres
sortimentet med specialværktøj til autoog cargobranchen. Specialværktøjerne
gør det lettere at løse specialopgaver, og
værkstederne kan tage nye opgaver ind,
som de ikke tidligere kunne løse.
”Sortimentet med specialværktøj løser
i høj grad konkrete problemstillinger
på værkstederne, eksempelvis inden for
udtrækning af dyser, nemmere skift af
fjedre i undervognen eller skift af tandrem. Værktøjerne er gennemtænkte og
specifikt udviklet til at lette dagligdagens
opgaver. Man kan kalde det ”problemløserværktøjer”, som mindsker arbejdstiden
betydeligt ved de forskellige opgaver,”
siger Würth Danmarks markedschef for
Auto/Cargo, Søren Graabach.

Tiltag sikrer bedst mulig
udbytte af specialværktøjet
Hos Würth er ambitionen at være en kompetent samarbejdspartner. Derfor kombi-
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neres det nye sortiment med tiltag, der
skal være med til at sikre at værkstederne
kan anvende specialværktøjerne så korrekt og nemt som muligt. Til en lang række
af produkterne er der derfor demovideoer.
Værkstederne kan også få en demonstration af værktøjet og finde det rigtige værktøj til skift af tandrem i det nye Toolfinder,
der ligger på wuerth.dk/toolcompass.
”Vi besøger gerne værkstederne for at
vise, hvordan værktøjet virker, så autoog cargoværkstederne kan komme godt i
gang med at bruge specialværktøjet bedst
muligt. Det nye online system Toolfinder
gør det muligt at finde det rette værktøj til
udskiftning af tandrem. Her kan værkstederne søge på modeller, motorkoder eller
andre data og finde det sæt, som passer
til den eksakte model/motor, de arbejder
med. Til de væsentligste produkter findes
der også videoer, som tydeligt og hurtigt
viser, hvordan specialværktøjet skal bruges,” siger Søren Graabach, markedschef
for Auto/Cargo.  n

Første kvindelige
afdelingsleder og ny
visuel identitet til
Super Dæk Service
Afdeling nr. 65 er åbnet i Skovlunde i december,
og for første gang nogensinde bliver det en
kvindelig afdelingsleder ved roret. Derudover er
afdelingen også den første i Danmark til at huse
Super Dæk Services nye visuelle identitet.

S

uper Dæk Services nye afdeling
kommer på flere måder til at skille
sig ud fra de resterende afdelinger
rundt om i landet. Ikke nok med at
bygningen er helt ny, så kommer Super
Dæk Services nye visuelle identitet også
til at præge bygningen og lokalerne. Og
så er det første gang i Super Dæk Services
historie, at et autoværksted og dækcenter
får en kvindelig afdelingsleder.

Kvindelig afdelingsleder
vil tilbage til rødderne
Autoværkstedsbranchen er absolut ikke
fremmed territorie for Pia Bagge, der er
ny afdelingsleder i afdelingen i Skovlunde.
Udover at have arbejdet i branchen i over
16 år, ligger det nemlig også i Pias DNA,
da begge hendes forældre har været i
autoværkstedsbranchen hele livet. Med
erfaring fra både Mekonomen og Autobutler, som blandt andet driftschef og
key account manager, ser Pia frem til at
få kunderne ind under huden igen hos
Super Dæk Service. ”Først og fremmest er
jeg stolt af at være den første kvindelige
afdelingsleder hos Super Dæk Service, og
så ser jeg frem til at være på gulvet og give
kunderne en god oplevelse, hver gang de
besøger Super Dæk Service” lyder det fra
afdelingslederen.

Mandsdomineret branche
skræmmer ikke
Når man spørger Pia, hvordan det er at
være kvinde i en mandsdomineret branche, ser hun kun muligheder. ”Det er jo
ingen hemmelighed, at der er få kvindelige
medarbejdere i denne branche, men jeg ser
det absolut ikke som en begrænsning, at
jeg er omringet af mænd på arbejdspladsen. Der er ingen tvivl om, at jeg er en fair,
dedikeret, men også striks leder, men når
det er sagt, så ved jeg også, at min kunnen til at strukturere og lede projekter fra
start til slut med overblikket i fuld kontrol,
er en af mine stærke sider som kvinde.”

Ny visuel identitet skal
forstærke oplevelsen
Fra 1. januar 2019 vil en ny Super Dæk
Service-identitet komme til at gøre sit

indtog i alle 65 autoværksteder og dækcentre, hvor det nye visuelle DNA gradvist vil blive implementeret landet over.
Super Dæk Service får både nyt logo, ny
hjemmeside og generelt et visuelt løft
over hele linjen. Det er specielt det nye
og strømlinede logo, der skal være med
til at understøtte den visuelle identitet,
og det skal på sigt også implementeres i
de norske og svenske afdelinger. Jesper
Sørensen, drift- og marketingchef hos
Super Dæk Service, fortæller, hvorfor
virksomheden havde brug for et visuelt
løft. ”Hos Super Dæk Service følte vi, at
det var på tide med en ny visuel identitet, der kan imødekomme de mål, vi har
for landets afdelinger. Vores nye DNA
understøtter i højere grad den kvalitet og
service, vi leverer til kunden anno 2019
og frem.” n
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Den 15. januar 2019 fyldte Preben Thinggaard Sørensen, ejer og direktør i A/S Ovethi,
75 år. Den store dag bliver fejret til sommer, hvor der samtidig er en række andre
milepæle, der skal markeres: Sønnen Thomas’ 40 års fødselsdag og 20 års jubilæum
i firmaet, Prebens 60 års jubilæum samt virksomhedens 65 års jubilæum. Så ja, 2019
er noget af et ’rundt’ år i Ovethi-regi!

Portræt af en fødselar
med 75 år på bagen!

H

an er vild med motorsport - og
biler. Hurtige biler. Og han står
meget gerne og hepper fra sidelinjen, når der er Formel 1-løb et
sted i Europa eller følger som minimum
med på tv.
Livspassionen er ikke blevet mindre
med årene og allerhelst vil han sidde bag
rattet i bilerne. Mærke farten - og lægge
hånden bag øret for endnu bedre at kunne
høre og dernæst smile ad den der brølende
lyd, der får hjertet til at banke lige lidt
hurtigere.
Det er Preben Thinggaard Sørensen,
der er tale om. Manden, der i snart 60 år
har drevet én og samme virksomhed, og
som fyldte 75 år den 15. januar. Det hører
vist i dag til sjældenhederne, at nogen har
været i samme stilling i så mange år - og
samtidig stadig er i vigør i chefstolen men det er ikke desto mindre tilfældet
med Preben og dæksalgsvirksomheden
A/S Ovethi.
”Jeg lever og ånder for virksomheden,
for den har altid været en naturlig del
af mig. Jeg holder af livet i firmaet, for
mine medarbejdere og kunder er stadig
en stor drivkraft i mit liv. Så selvom jeg
har afsindigt dygtige medarbejdere, der

18 · DÆK-Magasinet 01/2019

nok sagtens kunne klare
skærene uden mig, og
selvom jeg ikke
arbejder så meget
nu, som jeg gjorde
førhen, så har jeg
simpelt hen ikke lyst til at slippe tøjlerne
helt,” fortæller Preben. ”Og selvom jeg holder rigtig meget af at spille tennis og kort
og at nyde livet på én af klodens mange
skønne pletter, ikke mindst vores dejlige
hus og have i Gelsted, sammen med min
samlever Krystyna, så er der altså noget
livsbekræftende og meget meningsfuldt i
at være aktiv i erhvervslivet,” som han
udtrykker det.
Og han ved, hvad han taler om. Preben Thinggaard var nemlig blot 15 år, da
han i 1959 overtog virksomheden Ovethi
fra sin far, Ove, og grundlagde dermed
en lang karriere inden for salg af dæk,
som han ikke har forladt siden. Faderen
havde startet virksomheden i 1954, hvor
han begyndte at køre rundt til landmænd
og sælge dæk. Men sygdom gjorde, at han
ikke kunne passe firmaet, og at Preben
derfor måtte - og ønskede - at tage over i
en meget tidlig alder.
”Som 15-årig manglede jeg selvfølge-

lig en til at køre mig rundt til kunderne,
og det blev min kære mor, der i en alder
af 46 år valgte at tage kørekort for at vi
kunne få tingene til at hænge sammen.
Det var udelukkende mig, der bankede
på dørene, snakkede med og servicerede
kunderne, så jeg lærte helt fra bunden,
hvordan gamle dyder som arbejdsomhed,
tillid, ærlighed og service er afgørende,
når man driver virksomhed og har med
kunder at gøre. Derfor er disse værdier
stadig omdrejningspunktet og hjørnestene
i Ovethi,” slår han fast.
Preben har to børn, Thomas og Marlene, som han adopterede fra Libanon
sammen med sin daværende hustru.
Begge børn ejer hver en tredjedel af virksomheden, og Thomas er blevet overdraget en del af ansvaret, nemlig salg af dæk
til personbiler og varevogne. ”Når jeg
engang ikke kan mere, er det planen, at
Thomas tager over efter mig - og forhåbentlig en dag hans børn efter ham,” slutter Preben.
På den måde har historien og alderen
sin egen fine og helt tydelige måde at tale
på. For kodeordene i både Prebens og
Ovethis liv handler om kolleger, familie og
generationer, der sammen løser tingene.
Og helst til støjen fra en V8-motor. Sådan
n
er det bare. 

Ny
salgskonsulent
hos A/S Ovethi

G

ert Møller er d. 2. januar 2019
tiltrådt som salgskonsulent på
Sjælland for A/S Ovethi.
Gert skal sammen med den
øvrige salgsstyrke vækste salget af dæk
og fælge til alle kundesegmenter.
Gert har 28 års erfaring indenfor
branchen og vil hovedsagelig komme til
n
at beskæftige sig med engrossalg. 

Henrik Floor Andersen H
tilbage hos
Würth Danmark
Würth Danmarks afdeling for værkstedsudstyr har
pr. 1. januar ansat Henrik Floor Andersen som Salgs- og Etableringschef.

enrik kommer fra en stilling som
Salgschef hos OBI+ og er en gammel kending i autobranchen med
mange års erfaring fra bl.a. Bilernes
hus, Würth Danmark og Stenhøj. Würths
afdeling for værkstedsudstyr er totalleverandør indenfor værkstedsindretning, hvor
vejledning af kunderne for at kunne tilbyde
den optimale løsning bliver en stor del af
Henrik Floor Andersen arbejdsområder.
”Vi har med ansættelsen af Henrik Floor
Andersen styrket vores fremtidige salgsstrategi og er glade for, at Henrik har valgt at
vende tilbage til Würth” udtaler Salgschef
Arne Christensen. 
n
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60 år og fire generationer
med dæk i Silkeborg

I

dag kendes de under navnet Point S Silkeborg med Bo Laursen i førertrøjen.
Bo er indehaver af forretningen og chef
for de seks dækfolk, der tilsammen har
f lere menneskealders erfaring, og det
administrative styres med fast hånd af
hustruen Lisa Laursen.
Og det er en ”gammel” forretning,
der i januar kunne fejre 60 års fødselsdag grundlagt i 1959 af brødrene Helge
og Bent Laursen, selvom handel med dæk

allerede startede tilbage i 30´erne.
Dengang hed virksomheden Silkeborg
Slidbanefabrik og skiftede siden navn til
Dækspecialisten i 1980.
Bent Laursen valgte dog at flytte til
Holstebro allerede i 1960, etablerede sin
egen forretning, som siden blev overtaget
og drevet af sønnen Peter Laursen helt til
2017, hvor virksomheden blev solgt.
Helge blev i Silkeborg og over årene
voksede virksomheden, så flere flytninger

blev en nødvendighed og senest skulle der
gøres plads til en motorvej, hvilket medførte endnu en flytning til den nuværende
adresse på Kejlstrupvej. Helge var dog
ikke alene på skansen, idet sønnen Per
Laursen kom til og blev medindehaver i
1970 og de arbejdede sammen indtil Helges død i 1976.

Specielt gummi-gen i familien
At familien har et specielt gen fornægtede
sig ikke, idet Pers mor gik med i driften
efter Helges død, og hun fortsatte i virksomheden helt til 1993 i en alder af 70
år. Samme vedholdenhed havde Per som
overtog d. 1. januar 1994, skiftede virksomhedsnavn til Dækringen Silkeborg I/S
og arbejdede til det sidste i virksomheden,
indtil han i en alder af 74 år døde i sommeren 2018.
Sønnen Bo Laursen kom til i 1982 og
overtog ved årets begyndelse i 2019 ejerskabet af det som i dag kendes som Point S
Silkeborg. Bo og hustruen Lisa har sønnen
Kris, som allerede arbejder i dækbranchen, datteren Malou og fire børnebørn,
så mon ikke, at der også er en dækmand
eller kvinde at finde i fremtiden? n

Bo Laursen
Joachim T. Jensen

Peter Christiansen

Thomas Andersen

Lisa Laursen

Harry Sørensen
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Kim Andersen
Richardt Hoffmann

Alcar Danmark hejste
flaget for direktøren

F

lagene hos Alcar Danmark i Galten er altid hævet højt, men
havde fået en ekstra dimension på en solbeskinnet fredag
i januar, hvor flagstængerne var suppleret med et flot Dannebrog.
Den særlige anledning var, at Alcar Danmarks direktør Per Kloster havde indbudt til fejring af sin 60 års fødselsdag, og fremmødet
af både familie, venner og samarbejdspartenere var stort.
Arrangementet blev afholdt i Alcar Danmarks fine lokaler i Galten, hvor showroomet dannede rammerne for dagen med helt nye
udstillingspodier til de mange flotte fælge.
”Vi nåede lige at få de sidste detaljer på plads til dagen og er
meget tilfredse med vores nye podier, som vi selv har designet og
udviklet helt fra bunden. Vi synes helt klart, at vores kvalitetsfælge
fortjener dette, og at de med de nye displays præsenteres på fineste
vis,” udtrykker en tilfreds Per Kloster.

Endnu en milepæl i år
Den runde fødselsdag er faktisk ikke det eneste, der kan fejres
i år. Til april er det faktisk 20 år siden, at Per startede sin rejse
med Alcar Danmark, som i dag foruden Per tæller 14 engagerede dygtige medarbejdere, der til dagligt betjener kunder med
n
både fælge og dæk i hele landet. 
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Nytårsstatus på Branchevejledning fra formanden

D

e 11 firmaer, som udgør dækbranchens Leverandørsektion,
har fagligheden som første prioritet i deres arbejde. Leverandørsektionen blev en kendsgerning i februar
2016, og siden har arbejdet bestået i at
udarbejde yderligere retningslinjer for
arbejdet med dæk og fælge. Der ligger i dag
i alt 12 færdige branchevejledninger inden
for person-, vare- og lastbilsområdet.

”Gratis værktøj”
Selvom vi i dækbranchen går forrest på
området, kommer det dog alle til gode,
som arbejder med dæk og fælge. Alle der
ønsker at bruge vejledningerne kan, gratis og uden log-in, blot gå ind på siden,
www.branchevejledning.dk og bruge de
”gratis værktøjer”. Vi er fra dækbranchens
Leverandørsektion sikker på at det gør
nytte, og i sidste ende er det vores fælles
sikkerhed der øges, ved at arbejdet med
dæk og fælge udføres korrekt.

Mange brugere
I hele 2017 var der ca. 1.100 brugere der
gjorde brug af siden, dette tal er steget til
godt 4.200. I månederne hvor der skiftes

mange hjul har der været helt op til 600
besøgende, henholdsvis forår og efterår.
Det ses som et klart signal til, at portalen
har stort potentiale.

Konsensus
Det er med en god fornemmelse, at der
efterhånden er konsensus i regelsæt og
myndighedsregler omkring dækservice
og reparation af dæk. I de sidste år har
sektionen, i samarbejde med Dækbranchen Danmark, været i en omfattende dialog arbejde med bl.a. Færdselsstyrelsen,
STRO samt Teknologisk Institut. Dette
arbejde har resulteret i, at der i dag er
fuldstændig klarhed over, hvad der tillades og ikke tillades, ikke mindst angående
dækreparationsområdet. Alle branchevejledninger er naturligvis også udarbejdet,
så der er fuld overensstemmelse i forhold
til gældende myndighedsregler.

Flere på vej
I løbet af 2019 vil der komme yderligere
tekniske vejledninger, specielt på OTR (Off
The Road) området, ligesom arbejdsmiljøanvisningerne på det bestående vil blive
gjort færdig.

Med ønsket om et lykkebringende
2019, vil jeg gerne sige tak til alle der har
bidraget og til de som har gjort brug af
siden.
Jesper Boe Jørgensen
CEO / Rema Tip Top Danmark A/S,
formand for DSL Leverandørsektion

Husk genvalg af arbejdsmiljørepræsentanten

D

ansk Industri informerer om en sag,
som de førte for virksomheden.
En faglig voldgift afgjorde for
nylig, at en medarbejder ikke var
arbejdsmiljørepræsentant efter valgperiodens udløb, selv om der ikke var valgt en ny
repræsentant for området.
Valgt, men ikke genvalgt
En buschauffør blev i 2011 valgt som arbejdsmiljørepræsentant for en periode af to år. Der
blev ikke formelt foretaget genvalg i 2013,
hvor valgperioden udløb og valget fra 2011
blev også først anmeldt af forbundet medio
2013 efter udløbet af valgperioden. Ingen
protesterede over for den sene anmeldelse,
hvilket også fik betydning i sagen. Sideløbende hermed blev chaufføren valgt som
tillidsrepræsentant for virksomhedens turistchauffører i 2013, og dette hverv bestred hun
indtil 1. januar 2017.
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Ingen ny
arbejdsmiljørepræsentant valgt
Under sagen anførte chaufføren, at hun fortsat var arbejdsmiljørepræsentant på fratrædelsestidspunktet og at hun var berettiget til
opsigelsesvarsel og godtgørelse for uberettiget afskedigelse efter overenskomstreglerne

for tillidsrepræsentanter. Der var ikke valgt
nogen ny repræsentant, men under forklaringerne kunne chaufføren dog ikke pege på
nogen konkrete arbejdsmiljøopgaver siden
omkring 2015, som hun havde løftet.
Ikke længere
arbejdsmiljørepræsentant
Dommeren gav virksomheden medhold i, at
chaufføren ikke var arbejdsmiljørepræsentant på fratrædelsestidspunktet og lagde
vægt på, at valgperioden som udgangspunkt
udløb to år efter valget. Valget kunne dog
anses som forlænget som følge af, at valget
først blev anmeldt medio 2013, og at der ikke
blev gjort indsigelse herimod. Valgperioden
ville derfor senest være ophørt medio 2015.
Men dommeren lagde også vægt på, at der
ikke forelå oplysninger om, at chaufføren var
genvalgt og havde varetaget arbejdsopgaver som arbejdsmiljørepræsentant fra 2015
og frem til hendes fratrædelse i 2018. Hun
havde hun heller ikke deltaget i perioden fra
2015 til 2018.
Chaufføren fik således ikke medhold i, at
hun var arbejdsmiljørepræsentant på opsigelsestidspunktet. Vigtigt for begge parter
er, at der er styr på procedurerne. n

Foto: COLOURBOX

Opsigelse eller aftale?
I april 2018 fratrådte medarbejderen med
dags varsel efter en uoverensstemmelse
med virksomhedens leder og der opstod
uenighed om, hvorvidt chaufføren fortsat
var arbejdsmiljørepræsentant, og hvorvidt

chaufføren var opsagt af virksomheden
uden varsel, eller om hun efter eget ønske
var blevet opsagt med tilbagevirkende kraft.
I forbindelse med fratrædelsen var der udarbejdet både en tilbagedateret opsigelse og
en aftale i form af en ”uofficiel opsigelse”, som
begge var underskrevet af medarbejderen.
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Notifikationer, kommentarer
og privatbeskeder på de sociale
medier kan også være spam
Ny spamvejledning gør det
enklere at overholde reglerne
Spam er det, som allerflest forbrugere klager over til Forbrugerombudsmanden. Og
i dag er det ikke kun mails og sms´er fra
virksomheder, der kan være omfattet af
markedsføringslovens spamforbud. Notifikationer, kommentarer og privatbeskeder på de sociale medier kan også være
spam.
Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en ny spamvejledning som følge af
den seneste ændring af markedsføringsloven i 2017, den teknologiske udvikling
samt ny praksis på området. Den nye vejledning tager blandt andet højde for, at
meget markedsføring er rykket over på
sociale medier.
Derudover giver vejledningen endnu
flere eksempler på, hvornår henvendelser
er omfattet af spamforbuddet, og hvornår
de ikke er.
Den nye spamvejledning adresserer
blandt andet spørgsmålene:
• Hvornår er henvendelser på sociale
medier ”elektronisk post” og derfor
omfattet af spamforbuddet?
• Hvordan kan et samtykke lovligt udvides?
• Hvad er ”egne tilsvarende produkter”?
I modsætning til Forbrugerombudsmandens tidligere vejledning omhandler den
nye spamvejledning kun spamforbuddet,
dvs. virksomheders henvendelser ved
brug af elektronisk post, fx mail, sms og
sociale medier. Forbrugerombudsmanden
forventer at udsende en vejledning om
telefonsalg i 2019.

Spam er det, som Forbrugerombudsmanden får allerflest klager over. Typisk
modtager Forbr ugerom budsmanden
omkring 20.000 spamklager om året.
Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger: ”Teknologien har
udviklet sig, og meget markedsføring er
rykket over på de sociale medier de seneste år. Desuden er der kommet en ny markedsføringslov og ny praksis på området.
Vi har lavet en ny spamvejledning, så den
tager højde for ændringerne. Med den nye
spamvejledning gør vi det enklere for virksomhederne at overholde spamforbuddet,
fordi det bliver klarere, hvad de må og ikke
n
må.”

MARKEDSFØRINGSLOVENS
§ 10, STK. 1 OG STK. 2
§ 10. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et
automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på direkte markedsføring, medmindre den
pågældende har givet sit forudgående samtykke
hertil. Den erhvervsdrivende skal give mulighed
for let og gebyrfrit at tilbagekalde samtykket.
Stk. 2. En erhvervsdrivende, der fra en kunde har
modtaget dennes elektroniske adresse i forbindelse med salg af produkter, kan uanset stk. 1 markedsføre egne tilsvarende produkter til kunden
via elektronisk post. Det forudsætter dog, at den
erhvervsdrivende giver kunden klar og utvetydig
mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette
både i forbindelse med afgivelsen af adressen til
den erhvervsdrivende og ved hver efterfølgende
henvendelse.
Forbrugerombudsmandens spamvejledning
findes på DSL intranettet under punktet
“Love og regler” på www.daekspecialist.dk
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