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Sommerdæk til SUV'ere 
 
Nokian Tyres højteknologi har ægte fordele for bilisterne 
 
Nokian Tyres SUV-sommerdæk med deres aramidforstærkede sidevægge 
har en enorm styrke og lang levetid, og de er allerede blevet kåret som 
testvinder. Nokians teknologi med aramidforstærkede sidevægge beskytter 
mod slitage, snitskader og andre skader. 

 
Aramid forstærker dækkene og er med til at redde liv. 
Disse meget faste fibre bruges også i fly- og 
våbenindustrien. SUV-dæk er kendetegnet ved, at der 
hyppigt opstår skader på sidevæggene. Nokian Tyres 
er den første dækproducent, der anvender aramid i 
siddevæggene. De nye Nokian SUV-sommerdæk 
Nokian Line SUV og Nokian zLine SUV indeholder 
allerede det højteknologiske aramide, der giver 
højeste sikkerhed. Og det giver desuden gode 
resultater. 
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Nokian Line SUV er testvinder i "Auto Bild allrad", og Nokian zLine SUV er testvinder i 
"OFF ROAD" 
 

For Nokian SUV-sommerdækkene 
er allerede testvindere. Nokian 
Line SUV er testvinder i testen af 
SUV-sommerdæk 2015 i det tyske 
bilmagasin "Auto Bild allrad" – her 
opnåede de den højeste karakter 
„forbilledlig“ – og i "auto TEST". 
Nokian zLine SUV-dækkene er 
testvindere i "OFF ROAD" og fik 
topkarakteren "særligt 
anbefalelsesværdige". Nokian Line 
til personbiler er testvinder i testen 
af sommerdæk 2015 hos det tyske 
automobilforbund ADAC og hos 
forbrugerorganisationen Stiftung 
Warentest, hvor det får 
topkarakteren "godt" og således er 

særligt anbefalelsesværdigt. 
 
"Meget gode på våd vej, kort bremselængde på våd vej og som sommerdæk et godt valg", 
sådan beskriver "Auto Bild allrad" Nokian Line SUV-sommerdækkene. De fik topkarakterer både 
i test på vådbane og i terræn. "Den samlede vurdering er meget god", sådan lyder vurderingen 
fra det tyske 4x4-magasin "OFF ROAD" om testvinderen Nokian zLine SUV. "Stærke sider: Ved 
bremsning og manøvrering på tør og våd vej opnår Nokian topkarakterer." "Dynamisk 
manøvrering, præcis styring, gode køreegenskaber i terræn og kort bremselængde på våd vej", 
sådan beskriver det tyske bilmagasin "auto TEST" Nokian Line SUV. 
 
Egentlig er Nokian Tyres fra Finland kendt for sine fremragende vinterdæk og som opfinderen 
af vinterdækket, verdensrekordindehaver og førende inden for dækteknologi. Men igen og igen 
vinder også sommerdækkene fra topmærket Nokian sommerdæktestene. 
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God kørekomfort og sportslig manøvrering 
 

Med Nokian Line SUV til alsidig SUV-brug får du god komfort, 
optimal styrke og et godt vådgreb ved små og mellemstore 
SUV'ere. Dækkene holder længe, fordi Nokians teknologi med de 
faste, aramidforstærkede sidevægge sikrer ekstrem lang levetid. I 
vådbremsetests stopper Nokian Line SUV 3,4 meter – altså en 
hel SUV-billængde – tidligere end topklassekonkurrenterne (iht. 
producentoplysninger). Desuden er køretøjer med disse dæk, der 
har brændstofeffektivitetsklasse B, meget brændstoføkonomiske, 
og sammenlignet med brændstofeffektivitetsklasse F kan 
bilisterne spare op til 3730 DKK på brændstof. 
 
Med de sporty sommerdæk Nokian zLine SUV får du præcis 
manøvrering, optimal styrke, sikkerhed under ekstreme forhold 
og stor køreglæde i de største SUV'ere. Nokias højteknologiske, 
aramidforstærkede sidevægge sikrer usædvanlig lang levetid. 
Dækkets optimale vådgreb giver også større sikkerhed i regnvejr. 
 

"Bilisterne vil kunne udnytte de enorme kræfter i deres SUV uden at det går ud over dækkenes 
lange levetid og en komfortabel kørefornemmelse", siger produktudviklingsmanager Juha 
Pirhonen fra Nokian Tyres. "Aramidfibrene gør sidevæggene meget stærke, så de bedre kan 
modstå stød og snitskader, der kan ødelægge dækkene og forhindre videre kørsel." 
 
Nokian SUV-sommerdæk med Nokian Tyres Satisfaction) tilbydes i mange størrelser fra 15 til 
22 tommer. Som et led i værkstedets service kan de udskiftes i forbindelse med dækskift, også 
på fælge som komplette hjul. 
 
 
Der kan spares 3730 DKK på brændstofudgifterne ved brug af Nokian Line SUV med 
brændstofeffektivitetsklasse B sammenlignet med topklassekonkurrenterne med 
brændstofeffektivitetsklasse F. Beløbet fremkommer på baggrund af EU's beregninger for 
brændstofbesparelser. 
60 000 km ydeevne ved nye dæk, 8,0 l/100 km gennemsnitligt brændstofforbrug, 12,19 DKK/l. 
Gennemsnitlig pris for superbenzin i Danmark, forbedring fra F til B 
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficient-products-and-labels/tyres 
https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/benzinpreis_ausland.aspx 
 
Redaktion: Dr. Falk Köhler 
 
 
  

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficient-products-and-labels/tyres
https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/benzinpreis_ausland.aspx
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Fotos, billedtekster 
 
PL5A9731.jpg 
Billedtekst: 
 
Nokian SUV-sommerdæk er testvindere i "Auto Bild allrad" SUV-sommerdæktest 2015, i "OFF 
ROAD" og "auto TEST"     Foto: Nokian Tyres 
 
Aramid_Sidewall_Nokian_Hakkapeliitta_8SUV.jpg 
Billedtekst: 
 
Nokian Tyres højteknologiske og aramidforstærkede sidevægge beskytter mod slitage og giver 
sikkerhed     Foto: Nokian Tyres 
 
Nokian_Line_SUV_014.jpg 
Billedtekst: 
 
Nokian Line SUV-sommerdæk er overbevisende i vådt vejr på mindre og mellemstore SUV'ere     
Foto: Nokian Tyres 
 
Nokian_Line_SUV_006.jpg 
Billedtekst: 
 
Nokian Line SUV: Testvinder SUV-sommerdæktest 2015 i "Auto Bild allrad" med topkarakteren 
"forbilledlig" og i "auto TEST" og har en ekstrem lang levetid     Foto: Nokian Tyres 
 
 
Fotos: 
 
Nokian Line SUV: 
www.nokiantyres.com/linesuv 
 
Nokian zLine SUV: 
www.nokiantyres.com/zlinesuv 
 
Nokian Line: 
www.nokiantyres.com/NokianLine 
 
 
Videos: 
 
Video: Nokian Tyres - Aramid saves tyres and lives 
http://youtu.be/xp_8Mi4w_Ao 
 

http://www.nokiantyres.com/linesuv
http://www.nokiantyres.com/zlinesuv
http://www.nokiantyres.com/NokianLine
http://youtu.be/xp_8Mi4w_Ao
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Nokian Tyres: Test winning summer tyres 
https://www.youtube.com/watch?v=WYB_BDc7XK0 
 
Video: Nokian Line SUV – Tough wet performer 
http://youtu.be/kOD9prmIPEQ 
 
Video: Nokian zLine SUV – Tough cool performer 
http://youtu.be/sYHyUmczeS4 
 
Video Nokian Line - Test winning summer tyre for Central Europe: 
http://youtu.be/YbsERA80v18 
 
Video: Nokian summer tyres – Testing at the extremes 
http://youtu.be/6kT0wLEOxY4 
 
 
Læs også: 
 
Nokian Line SUV and Nokian zLine SUV are test winners in Auto Bild allrad’s and OFF ROAD’s 
SUV summer tyre tests 2015 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-suv-and-nokian-zline-suv-are-test-
winners-in-auto-bild-allrad-s-and-off-road-s-suv-summe/ 
 
New Nokian SUV summer tyres – driving comfort and cool performance 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-suv-summer-tyres-driving-
comfort-and-cool-performance/ 
 
Nokian Line SUV  
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-suv-summer-tyre-driving-comfort-
and-performance-for-versatile-use-on-suvs/ 
 
Nokian zLine SUV  
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-zline-suv-summer-tyre-cool-
performance-and-extreme-durability-for-suvs/ 
 
Nokian Line is test winner in the 2015 ADAC summer tyre test 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-is-test-winner-in-the-2015-adac-
summer-tyre-test/ 
 
Nokian Tyres test success 
www.nokiantyres.com/innovation/test-success/ 
 
New Nokian Line – Top performance for wet roads 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-
roads-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WYB_BDc7XK0
http://youtu.be/kOD9prmIPEQ
http://youtu.be/sYHyUmczeS4
http://youtu.be/YbsERA80v18
http://youtu.be/6kT0wLEOxY4
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-suv-and-nokian-zline-suv-are-test-winners-in-auto-bild-allrad-s-and-off-road-s-suv-summe/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-suv-and-nokian-zline-suv-are-test-winners-in-auto-bild-allrad-s-and-off-road-s-suv-summe/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-suv-summer-tyres-driving-comfort-and-cool-performance/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-suv-summer-tyres-driving-comfort-and-cool-performance/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-suv-summer-tyre-driving-comfort-and-performance-for-versatile-use-on-suvs/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-suv-summer-tyre-driving-comfort-and-performance-for-versatile-use-on-suvs/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-zline-suv-summer-tyre-cool-performance-and-extreme-durability-for-suvs/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-zline-suv-summer-tyre-cool-performance-and-extreme-durability-for-suvs/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-is-test-winner-in-the-2015-adac-summer-tyre-test/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-line-is-test-winner-in-the-2015-adac-summer-tyre-test/
http://www.nokiantyres.com/innovation/test-success/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-roads-2/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/new-nokian-line-top-performance-for-wet-roads-2/
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Nokian summer tyres offer high levels of safety and satisfaction in challenging summer conditions 
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-summer-tyres-offer-high-levels-of-
safety-and-satisfaction-in-challenging-summer-conditions/ 
 
 
Nokian Tyres er verdens førende specialist inden for vinterdæk, mange 
gange testvinder, opfinder af vinterdækket, indehaver af verdensrekorden 
og førende inden for nyskabelser 
 
Verdens førende specialist inden for vinterdæk, vinder af mange tests og opfinder af 
vinterdækket: Nokian Tyres tilbyder de sikreste dæk til nordiske forhold. De innovative Nokian 
Tyres fra Finland har i de sidste 80 år vist deres værd, især i sne, is, hårdt vejr og under 
krævende kørselsforhold. Nokians standardvinterdæk er de hurtigste med en tophastighed på 
335,713 km/t på is og dermed indehaver af en ny Guinness-verdensrekord. Nokian Tyres er 
førende inden for nyudvikling og har lanceret verdens første pigdæk uden pigge. Piggene køres 
ud ved tryk på en knap, så dækket får bedre vejgreb. Den finske dækproducent har desuden 
lanceret verdens mest energibesparende vinterdæk i energiklasse A. 
 
Derudover producerer Nokian dæk, som er udviklet specielt til det danske vejr og de høje 
hastigheder på de danske motorveje. Nokian-dæk giver høj sikkerhed, sparer benzin og skåner 
miljøet. Nokian Tyres er det mest kendte og højest vurderede brand i Skandinavien og Rusland 
og har et særdeles positivt image. 
 
Nokian WR vinterdæk er testvindere i mange tests og har opnået mange andre 
testsucceser. 
 
Nokian WR vinterdæk er optimeret til danske forhold, er testvinder i mange tests og har opnået 
talrige andre testsucceser. Nokian WR D3 vinterdæk er testvinder i testen af vinterdæk 2014 i 
det tyske magasin "Auto Bild", og fik topkarakteren "forbilledlige". Sikre køreegenskaber og 
korte bremselængder giver topresultater i sne. Nokians vinterdæk vandt også testene i 2014 
hos Auto Club Europa ACE, GTÜ, "Auto Bild allrad", "OFF ROAD", "SUV MAGAZIN" og ARBÖ. 
Også i disse tests fik de finske dæk topkaraktererne "forbilledlige" og "meget 
anbefalelsesværdige". 
 
Nu præsenterer Nokian Tyres verdens første vinterdæk til personbiler med optimalt vådgreb i A-
klassen. Det nye Nokian WR D4 vinterdæk tilbyder med sit mesterlige vejgreb enestående 
nyskabelser. Dette alsidige og universelle dæk til vintervejr kører sikkert på både våde og 
snedækkede veje. Vinterkongen Nokian WR D4 fra pioneren inden for vinterdæk teknologi står 
fast i regn, sne og sjap. Det har, ifølge testresultaterne for vinterdækkets opfinder, den korteste 
bremselængde i det omskiftelige danske vintervejr. 
 
I alt blev Nokian-dæk denne vinter testvindere i over 40 tests af vinterdæk i biltidsskrifter – det 
bekræfter det fine renomme, som det skandinaviske kvalitetsmærke inden for bildæk har. 
 

http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-summer-tyres-offer-high-levels-of-safety-and-satisfaction-in-challenging-summer-conditions/
http://www.nokiantyres.com/company/news-article/nokian-summer-tyres-offer-high-levels-of-safety-and-satisfaction-in-challenging-summer-conditions/
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Nokian sommerdæk er testvindere i ADAC's test af sommerdæk 2015, i Stiftung 
Warentest samt i testen hos "Auto Bild allrad", "OFF ROAD" og i andre tests 
 
Nokians sommerdæk har vundet mange tests, giver høj sikkerhed og sparer benzin. Nokian 
Line er testvinder i testen af sommerdæk 2015 hos det tyske automobilforbund ADAC og hos 
forbrugerorganisationen Stiftung Warentest, hvor det har fået topkarakteren "godt" og dermed er 
særligt anbefalelsesværdigt. Nokian Line SUV-dækkene er testvindere i dæktest 2015 for SUV-
sommerdæk i "Auto Bild allrad" – her fik den topkarakteren "forbilledlig" – og i "auto TEST". 
Nokian zLine SUV-dækkene er testvindere i "OFF ROAD" og fik topkarakteren "særligt 
anbefalelsesværdige". 
 
I magasinet "OFF-ROAD"s store test af SUV-sommerdæk 2014 og også hos "SUV MAGAZIN" 
blev Nokian Z SUV testvinder med topkarakteren "MEGET ANBEFALELSESVÆRDIGT". 
 
Større sikkerhed med ny teknik: Nokian Tyres vintersikkerhedsindikator med snefnug og 
Nokian Tyres kørselssikkerhedsindikator med advarsel mod akvaplaning 
 
En vintersikkerhedsindikator med snefnug på Nokian WR vinterdæk øger sikkerheden om 
vinteren. Den viser profildybden i mm med tal fra 8 til 4. Tallene forsvinder, efterhånden som 
dækket slides, og profildybden reduceres. Snefnugget er synligt indtil 4 mm profildybde. Når det 
ikke længere kan ses, bør man udskifte sine vinterdæk for at opnå tilstrækkelig sikkerhed. 
Profilerne skal være mindst 4 mm dybe for at have et tilstrækkeligt godt vejgreb med vinter- hhv. 
sommerdæk på sne og for at undgå akvaplaning i snesjap og vådt føre. 
 
Nokian Tyres kørselssikkerhedsindikator med advarsel mod akvaplaning på sommerdækkene 
viser ganske enkelt profildybden som et tal fra 8 til 3. En akvaplaningindikator på dækkene 
advarer mod risiko for akvaplaning med et dråbesymbol. Når der kun er fire mm profil tilbage, 
forsvinder dråben og angiver dermed en øget risiko. Ingen andre dækproducenter har disse 
nyskabelser. 
 
Nokian Tyres opnåede en omsætning på 1,389 mia. euro i 2014 
 
Nokian Tyres opnåede en omsætning på 1,389 milliarder i 2014 og havde over 4000 
medarbejdere. I Mellemeuropa har Nokian Tyres egne salgsselskaber i ti lande. Vores 
distributionsnetværk fortsætter med at vokse. Netværket af autoriserede Nokian forhandlere 
(Nokian Authorized Dealer – NAD) er allerede på over 800 forhandlere i Europa. 
 
www.nokiantyres.com 
Autoriserede Nokian forhandlere i Danmark: 
http://www.nokiantyres.com/where-to-buy/locator/ 
 
 
Yderligere oplysninger: 
www.twitter.com/NokianTyresCom 
www.youtube.com/NokianTyresCom 

http://www.nokiantyres.com/where-to-buy/locator/
http://www.twitter.com/NokianTyresCom
http://www.youtube.com/NokianTyresCom
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www.facebook.com/nokiantyres 
www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc 
Bilistblog: 
http://community.nokiantires.com/ 
Nokian Tyres ekspertblog: 
http://nordictyreblog.com/ 
 
Pressekontakt: 
Dr. Falk Köhler PR 
Dr. Falk Köhler 
Tel. +49 40 54 73 12 12 
Fax +49 40 54 73 12 22 
E-Mail Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de 
www.Dr-Falk-Koehler.de 
Ödenweg 59 
22397 Hamburg 
Germany 
 
Anmodning om prøve-eksemplar bedes sendt til Dr. Falk Köhler PR 
 
 
Yderligere oplysninger: 
 
Viggo Laursen Autogummi A/S 
Sælger Gorm Petersen, Tel. +45 40 29 91 98 
E-Mail gorm@viggolaursen.dk 
http://viggolaursen.dk 
 
Nokian Tyres Europa 
Nokian Tyres s.r.o 
V Parku 2336/22 
148 00 Praha 4 
Tsjechische Republiek 
Managing Director Central Europe Hannu Liitsola, Tel. +420 605 236 440 
E-Mail hannu.liitsola@nokiantyres.com 
Technical Customer Service Manager CE Sven Dittmann, dipl.-ing., Tel. +49 8143 444 850 
E-Mail sven.dittmann@nokiantyres.com 
Marketing Manager Lukáš Líbal, Tel. +420 222 507 759 
E-Mail lukas.libal@nokiantyres.com 
Export Manager Teemu Tirronen, Tel: +358 10401 7311, Mobile: +358 50 368 1298  
E-Mail teemu.tirronen@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 
 
  

http://www.facebook.com/nokiantyres
http://www.linkedin.com/company/nokian-tyres-plc
http://community.nokiantires.com/
http://nordictyreblog.com/
mailto:Dr.Falk.Koehler@Dr-Falk-Koehler.de
http://www.dr-falk-koehler.de/
mailto:gorm@viggolaursen.dk
http://viggolaursen.dk/
mailto:hannu.liitsola@nokiantyres.com
mailto:sven.dittmann@nokiantyres.com
mailto:lukas.libal@nokiantyres.com
mailto:teemu.tirronen@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.com/
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Nokian Tyres Finland hovedsæde 
Nokian Tyres plc 
Pirkkalaistie 7 
P.O.Box 20 
37101 Nokia  
Finland 
Product Development Manager Olli Seppälä, Tel. +358 10 401 7549 
E-Mail olli.seppala@nokiantyres.com 
Development Manager Juha Pirhonen, Tel. +358 10 401 7708 
E-Mail juha.pirhonen@nokiantyres.com 
Technical Customer Service Manager Matti Morri, Tel. +358 10 401 7621 
E-Mail matti.morri@nokiantyres.com 
Product Manager Central Europe Stéphane Clepkens, Tel. +358 50 462 7536 
E-Mail stephane.clepkens@nokiantyres.com 
www.nokiantyres.com 

mailto:olli.seppala@nokiantyres.com
mailto:juha.pirhonen@nokiantyres.com
mailto:matti.morri@nokiantyres.com
mailto:stephane.clepkens@nokiantyres.com
http://www.nokiantyres.com/
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