High Performance
SOMMER Ultra
High Performance
DÆK Standard
VAN
SUV

Ultra High
Performance
Lavprofildæk skabt til sportspræget
kørsel, hvor chaufføren lægger
vægt på optimalt vejgreb og
gode svingegenskaber.
Disse dæk har formidable
bremseegenskaber.
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K117

K107

Hankook K117 Ventus
S1 Evo2 har påtaget sig
opgaven med at erstatte
et at de mest testvindende
dæk gennem de sidste
mange år - Hankook
K107. I forhold til K107 er
K117 optimeret og forbedret på alle punkter, ligesom der er flere nyheder i
dækkets konstruktion.

Hankook K107 er et Ultra
High Performance dæk.
Et revolutionerende mønsterdesign med langrillede
mønsterblokke giver et
særdeles lydsvagt dæk.
Med tre brede vanddræningskanaler er der
skabt et dæk med utrolig
fin højhastighedsstabilitet.

HASTIGHED: Y · DÆKBREDDE: 225-275

HASTIGHED: V-Y · DÆKBREDDE: 195-305

MU11
MU11 er et Ultra High
Performance dæk med
top egenskaber på tør og
våd vej. Dækket er retningsbestemt – selv ved
meget høje hastigheder.
Passer til større hjulmontering og udmærker sig
ved at være støjsvagt.

HASTIGHED: W · DÆKBREDDE: 215-245

Stratus
Stratus er til dig, der
ønsker et sikkert vejgreb
ved høje hastigheder, og
samtidig kører på større
hjul, og ønsker et komfortabelt dæk.
Vejgrebet er klart i fokus,
og dækket klæber sig til
vejbanen i både vådt og
tørt føre.
HASTIGHED: V-W · DÆKBREDDE: 205-245
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High
Performance
Passer til næsten alle biltyper, hvor chaufføren lægger
vægt på den rette balance mellem lydniveau,
styre- og bremseegenskaber samt komfort.
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K110

K115

K425

Hankook K110 tilbyder
uforlignelig komfort under
kørsel med høj hastighed.
Dækket fortsætter Hankooks forpligtigelse om at
tilbyde bilister markedets
mest behagelige og sikre
High Performance dæk.

K115 er et nyudviklet,
komfortabelt og sporty
dæk med mønster og
greb på dækkets skuldre
designet med udgangspunkt i en jaguars tandsæt.
Dækket byder på optimalt
vejgreb under alle vejforhold, men udmærker sig
især ved kørsel i skarpe
sving og på vådt underlag.

Hankooks nye miljødæk
K425 er udviklet med
fokus på optimering af
brændstofforbruget og lavt
udslip af CO2 til gavn for
miljøet og din tegnebog.
Dækmønsteret giver minimal rullemodstand, mens
dækket stadig tilbyder
samme lave støjniveau og
stabilitet ved høj hastighed.

HASTIGHED: V-Y · DÆKBREDDE: 195-275

HASTIGHED: H-W · DÆKBREDDE: 185-235

HASTIGHED: T-V · DÆKBREDDE: 155-215

MH11

KH35

MH11 er lavet med fokus
på komfortabel kørsel,
hvilket opnås ved et
meget lavt støjniveau.
Samtidig er rullemodstanden lav for god brændstoføkonomi.

KH35 er et asymmetrisk
High Performance dæk,
der vil passe til de fleste
biler, der har behov for at
køre stærkt og bremse
ned fra højere hastigheder.
Dækstøj og rullemodstand er reduceret til et
minimum.

HASTIGHED: H · DÆKBREDDE: 175-205

HASTIGHED: H-W · DÆKBREDDE: 165-235

Cirrus
Dækket til den lidt større
mellemklassebil med
yderligere vægt på gode
hastighedsegenskaber
og High Performance.
Dækket klarer sig godt på
både våde og tørre veje.
Komfort og støjreduktion
er i højsædet.

HASTIGHED: T-V · DÆKBREDDE: 185-225

Standard
Til den prisbevidste chauffør hvor komfort
og fremkommelighed er det vigtigste.
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K715
Hankook K715 er et
håndteringsvenligt dæk
med høj kørekomfort og
stor fokus på sikkerheden.
På sikkerhedssiden er
dækket udstyret med fire
langsgående riller, som
giver K715 en enestående
vanddræningsevne.

HASTIGHED: R-T · DÆKBREDDE: 135-195

KR11
KR11 er et støjsvagt
standarddæk med stor
fokus på vådt føre, hvor
dækket dræner regnvand
meget fint fra kørebanen.
Komforten er god og rullemodstanden lav for god
brændstoføkonomi.

HASTIGHED: S-T · DÆKBREDDE: 145-205

Comus
Udmærker sig ved at have
lav rullemodstand og gode
egenskaber på både våd
og tør vej.
Mønstret er designet for
opnåelse af mest mulig
komfort og lavt støjniveau.

HASTIGHED: T-H · DÆKBREDDE: 155-205
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VAN
Udviklet til varebiler
og de belastninger, som de kan blive udsat for
– samt kørsel på mange forskellige underlag,
lige fra lange stræk på motorvej
til en mudret byggeplads.
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RA18

RA14

Hankook RA18 Vantra LT
er et dæk, hvor der er lagt
stor vægt på bremse- og
styreegenskaber på vådt
underlag, ligesom lydniveauet er klart forbedret
over alle hastigheder.
For optimering af økonomien er det lykkes at nedsætte dæksliddet med
over 10%.

Hankook RA14 er et
asymmetrisk lavprofildæk
til varevogne. Et stærkt og
meget holdbart dæk med
gode trækegenskaber.
Mønsteropbygningen med
fire brede vanddræningskanaler sikrer et virkeligt
håndteringsvenligt dæk.

HASTIGHED: Q-H · DÆKBREDDE: 175-235

HASTIGHED: T · DÆKBREDDE: 175-235

857

Tamaro

Marshal 857 er et
allround van dæk til de
fleste behov.
Det dybe zigzag mønster
forøger holdbarheden
ligesom vejgrebet forøges.
Et dæk der giver
chaufføren de bedste
arbejdsbetingelser.

Tamaro Van er et rigtig
godt dæk til varevognen, der både kommer
på byggepladsen med
grus og samtidig ude på
landevejene.
Her er godt greb i underlaget under alle forhold og
god komfort.

HASTIGHED: P-T · DÆKBREDDE: 155-235

HASTIGHED: Q-R · DÆKBREDDE: 185-235
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SUV
SUV biler har typisk et højt tyngdepunkt,
hvorfor SUV dæk er opbygget specielt
til denne type af biler.
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RH06

RA23

Hankook RH06 er et
High Performance dæk i
særklasse til den moderne
luksus SUV.
Den brede mønstertrædeflade kombineret med
uhyre effektive vanddrænende V riller sikrer
konstant vejgreb.

Hankook RA23 er et High
Performance dæk udviklet
til brug primært på luksus/
motorstærke biler i SUV
klassen.
Sportslig mønsteropbygning med gummiblanding i
Silica Compound har givet
et særdeles støjsvagt og
komfortabelt dæk.

HASTIGHED: V-Y · DÆKBREDDE: 225-305

HASTIGHED: H · DÆKBREDDE: 215-275

KL17

KL51

KL17 er et støjsvagt og
komfortabelt SUV dæk
velegnet til kørsel primært
på landevej.
Rigtig gode og stabile
køreegenskaber på våd
vej samt et godt vejgreb.
Særlig gode egenskaber
ved kørsel i sving og ved
høj hastighed.

KL51 er et ”Highway”
dæk til SUV køretøjer.
Nyudviklet gummiblanding
øger dækkets holdbarhed
og levetid, og giver et godt
vejgreb. Bred sporvidde
medfører fin komfort og
høj stabilitet, og samtidig
er dækket støjsvagt.

HASTIGHED: H-W · DÆKBREDDE: 255

HASTIGHED: T-V · DÆKBREDDE: 225-275
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