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LEDARE & INNEHÅLL

En länk till ökad debatt!

Ett av det nya DRF:s syften är just att bi-
dra till ökad trafiksäkerhet. I detta myck-
et angelägna arbete är DRF en av många

viktiga aktörer.Och det är naturligtvis en vik-
tig uppgift även för Däck Debatt att vara ett
språkrör för alla goda krafter som verkar för
trafiksäkerheten.Utropstecknet i rubriken ovan
markerar att den är en appell – en uppmaning!

DRF firar i år sitt 70-årsjubileum.År 1937 var
Sverige ett helt annat samhälle än i dag. Det
var fortfarande vanligt med privatchaufför. På
bensinstationerna var servicen personlig och
man tankade inte själv sitt fordon. I däckverk-
städerna var arbetet tungt, smutsigt, riskfyllt.
Ofta utfördes arbetet utomhus.Vi lever i dag i
ett välfärdssamhälle,men är vi nöjda?

Jag började mitt nya jobb somVD för DRF
den 1 augusti.När du läser detta så har jag träffat
DRF:s styrelse i sin helhet för första gången.
Vi har enats om vilka prioriterade frågor som
förbundet skall arbetamed under resten av året.
Och vi jobbar med att ta fram underlag till en
verksamhetsplan som skall kunna sträcka sig in
i år 2010. Det kan låta som lång tid fram till
dess men det är bara tre år och tiden vill som
bekant gärna gå fort.

Hur ser DRF ut i dag? Jag ser en stark styrelse
medmånga goda representanter,från demindre
medlemmarna till de stora kedjorna. Jag ser
också ett engagerat kansli (Ritva Linde och jag
själv som anställda) där vi säkert kan utvecklas
och bli ännu bättre i medlemmarnas och om-
världens tjänst. Inom fyra mycket viktiga om-
råden verkar DRF:

För det första så har vi auktorisationen.Grunden
för medlemskapet i DRF är godkännandet att
varje enskild verkstad uppfyller vissa funda-
mentala krav.Till detta vill jag även räkna att
DRFhar tecknat avtalmedKonsumentverket.
För det andra så har vi medlemsservicen, som
rymmer allt från däcksäckar till SAM-pärm
(Systematiskt Arbetsmiljöarbete) och juridisk
hjälp. För det tredje så erbjuder vi utbildning
i syfte att stärka professionalismen och trovär-
digheten i auktorisationen.Och för det fjärde
så har vi information och kommunikation,allt
från det personliga mötet till hemsidan
www.drf.se till tidningen Däck Debatt – där
Sven-Erik Johansson har gjort och gör en be-
tydelsefull insats.För många av oss i branschen
förknippas han starkt med tidningen.

Vad har du för förväntningar på den fortsatta
utvecklingen av det nyaDRF?Och vad tycker
du omDäckDebatt? Jag kan inte i ett slag träffa
alla läsare avDäckDebatt personligen,det skulle
förmodligen ta årtionden. Men du kan höra
av dig till oss.
Har du något att framföra, positivt eller nega-
tivt, eller förslag till förbättringar? Du kanske
har tips om vad Däck Debatt ska ta upp för
frågor?Använd gärna redaktionensmail-adress:
pm-press.media@telia.com.Välkommen!

Anders Karpesjö
VD för DRF, Däckspecialisternas Riksförbund

I förra numret av Däck Debatt skrev DRF:s ordförande Hans Claeson en
engagerad ledare med rubriken DRF, en länk till ökad trafiksäkerhet.
Utgångspunkten för hans resonemang var utvecklingen på senare år av
förbundet.
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Satsning på återvinning
Den starkt växande glo-
bala efterfrågan på tek-
nologi som kan säkra en
miljömässigt korrekt åte-
ranvändning av kasse-
rade däck har medfört en
ny verksamhetsstrategi
för den danska koncer-
nen Genan Gruppen.
Koncernen ska etablera
minst 15 fabriker för
återvinning av däck
under de kommande åtta
åren och räknar med att
få tio procent av världs-
marknaden.

Genan Gruppen ägs till 52
procent av grundarenBent
A. Nielsen. De övriga 48

procenten ägs av PKA, som är en
pensionsfond i Danmark, Invest
Miljö och Köpstedernes Försäk-
ring. De fyra aktieägarna har ge-
nom en nyemission tillfört kon-
cernen tillräckligt med kapital för
att uppfylla visionen om en global
marknadsandel på tio procent.
Målsättningen är att tio fabriker i
förstahand skaetableras iEuropaoch
USAochägas avkoncernen.Deöv-
riga fabrikerna, om det är nödvän-
digt för att uppnå världsmark-
nadsandelen på tio procent, ska dri-
vaspå joint-venture-basismed loka-
la partners.En fabrik med en kapa-
citet på 65 000 ton kostar cirka 400
miljoner danska kronor att uppföra.

Stora möjligheter
Det koncept somGenanGruppen

arbetar efter är att producera slut-
produkterna gummipulver,stål och
textil till en hög kvalitetsprodukt,
vilket öppnarmöjligheterna till ett
stort antal användningsmöjlighe-
ter där enligt koncernen bara fan-
tasin sätter gränser.
En av de mycket lovande an-
vändningsmöjligheterna ärRoad+
somhar utvecklats tillsammansmed
den tyska koncernen DegussaAG.
Road+ är en metod som går ut på
att blanda gummipulvermed asfalt.
Det minskar trafikbuller och mot-
verkar hjulspår samt krackelering
av asfalten. Genan Gruppen har
övertagit tillverkning, försäljning
och distribution avRoad+och för-
väntningarna är att 15 000 kilo-
meter av det europeiska vägnätet
ska beläggas med Road+.
Andra viktiga användningsområ-
den för återvinning av skrotadedäck
är konstgräs på fotbollsplaner, un-
derlag på lekplatser och för värme
och ljudisolering.Ävenvid tillverk-
ning avmassiva däck används en del
gummipulver från skrotade däck.

Störst i världen
Genan Gruppen är redan nu värl-
dens största företag när det gäller
återvinning av skrotade däck.Re-
dan 1990 byggdes den första fabri-
ken i Viborg i Danmark för pro-
duktion av gummipulver och gum-
migranulat från skrotade däck.Er-
farenheterna från den fabriken gjor-
de att koncernen 2003 etablerade
världens största återvinningsan-
läggning för skrotade däck i Ora-
nienburg i närheten av Berlin.Yt-
terligare en återvinningsanläggning
har etablerats i Dorsten/Marl i
Nordrhein-Westfalen i Tyskland
med en kapacitet på återvinning av
65 000 ton skrotade däck, vilket
motsvarar tio procent av skrotade
däck iTyskland. Genan Gruppens
totala kapacitet med de tre anlägg-
ningarna är 165 000 ton däck år-
ligen.Totalt i världen skrotas årligen
12,5 miljoner däck.
Enligt Genan Gruppen är den
bästa lösningen för miljön en åter-
användning av skrotade däck i kom-
ponenterna gummi,stål och textil.

Framgång för
Nokian Tyres
Nokian Tyres fortsätter att
öka sin försäljning.
Under första halvåret i
år ökade omsättningen
med 23,8 procent till
fyra miljarder kronor
jämfört med samma tid i
fjol. Resultatet före skatt
uppgick till 762 miljoner
kronor.

-Försäljningen fortsätter att
öka på våra kärnmark-

nader.Huvuddelen av vår för-
säljning kommer frånRyssland,
men även i Norden och Öst-
europa har försäljningen gått
bättre än i fjol,sägerKimGran,
VD för NokianTyres.
DäckkedjanVianors omsätt-
ning uppgick till 1,1 miljarder

kronor,vilket är en ökningmed
15,2 procent jämförtmed sam-
ma tid i fjol.Rörelseresultatet
visar på ett minus på 18,5 mil-
joner kronor, vilket är en
minskning då rörelseresultatet
för samma period i fjol varmi-
nus 39,8 miljoner kronor.
Vianor har för närvarande 295
däckverkstäder i Sverige, Fin-
land, Norge,Estland, Lettland
och Ryssland.Av dem är 166
Vianor-ägda och 129 franchi-
sing/partner-verkstäder. I Sve-
rige finns 56 helägda däck-
verkstäder och 17 partner-
verkstäder.
Under första halvåret i år upp-
gick investeringarna till 96,2
miljoner kronor, vilket är en
ökning med 5,7 procent jäm-
fört med samma tid i fjol.
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Redan den 31 maj klubbades
köpet. Den 1 juni slutförde
man så mångmiljardaffären

med en liten ceremoni i Bandags
hemstad Muskatine med att Mar-
tin ”Marty” Carver överlämnade
familjeföretaget och nycklarna till
läckra profilbilen Bandag Bandit
till sin efterträdare som styrel-
seordförande, BAH-veteranen Saul
Solomon.

Hela vägen
I och med övertaget av Bandags
verksamhet kontrollerarBAH-Ban-
dag nu 45 procent av regummer-
ingsmarknaden i USA och Cana-
da och kan erbjuda kundkretsen en
nationell fullservice på däck som,
somman uttrycker det,sträcker sig
hela vägen från vaggan till graven.
Därtill fårman nu via Bandag till-
gång till en regummeringsaktör vars
globala nätverk av helägda dotter-
bolag och franchisetagare omfattar
mer än 800 regummeringsanlägg-
ningar varav 386 i USA och Ka-
nada. I Europa har Iowa-företaget
även etablerat dotterbolagen Ban-
dagA.G.,Bandag EuropeN.V.och
Bandag B.V.

BAH å sin sida går in med en en-
da egenägd regummeringsanlägg-
ning som är belägen i St. Louis. I
USA har man också etablerat en
däckkedjamed tung inriktning be-
stående av 113 GCR Truck Tire
Centers, som i sig även inkluderar
21 Bandag-anläggningar och yt-
terligare 7 regummeringsenheter
som arbetar med en annan typ av
regummeringsprocess.

Potentiell köpare
Affären kom inte överraskande en-
ligt branschfolk i USA som under
flera år utpekat just Bridgestone
Corp. som en potentiell köpare av
Bandag. Detta med anledning av
att den japanska däckjätten varit
den enda av de tre stora som inte
kunnat erbjuda sina återförsäljare
ett eget regummeringssystem.
Däremot överraskades branschen
av den snabbhet med vilken affä-
ren genomfördes.En del aktieäga-
re tycket till och med att det gick
för fort och stämde Bandag och
dess ledning inklusive ordföranden
Marty Carver för att inte ha sökt
kontakt med andra potentiella kö-
pare än BAH.Överlag har annars

övertaget som formellt klubbades
den 31 maj mötts av positiva reak-
tioner.

Grundades 1957
Bandag grundades av Roy Carver
1957 sedan denne förvärvat de nor-
damerikanska rättigheterna för det i
Tysklandutveckladeregummerings-
systemet. Familjen Carver kontrol-
lerade också företaget från Bandags
huvudkontor i lilla idylliska orten
Muscatine idelstatenIowaända fram
till försäljningen till Bridgestone.
BAH-Bandag kommer även fort-
sättningsvis att leda verksamheten
ochBandags 3 500 anställdaworld-
wide från lilla Muskatine. Enligt
uppgift kommerMartinCarver att
stå till den nya organisationens för-
fogande som rådgivare.
Som Nordamerikas största re-
gummeraremed en omsättning på
cirka 900 miljoner dollar och med
en enligt uppgift världsledande po-
sition i övrigt, har Bandag hållit
ställningarna på senare år även om
framföralltMichelinNorthAmeri-
ca, men även USA-största regum-
meraren Goodyear knaprat åt sig
marknadsandelar i USA på Ban-
dags bekostnad. Sex av Nordame-
rikas största regummerare är idag
Bandag-anslutna fristående fran-
chisetagare.

Nedskärningar
Helt rosenskimrande var dock in-
te Bandags ställning på en svår och
tufft konkurrensutsattmarknad och

i ett hårt affärsklimat med kraftigt
stigande råvarukostnader.I junimå-
nad förra året meddelade företags-
ledningen inte helt överraskande
att man planerade att skära ner ar-
betsstyrkan med 15 procent och
banta företagets frikostiga pen-
sionsåtaganden.Denna åtgärd kom
sedan Bandag redovisat en vinst-
nedgång om hela 75,9 procent till
9miljoner dollar,detta trots en näs-
tan 9-procentig försäljningsökning.
Med Bridgestone som ny ägare
får nu Bandag-familjen tillgång till
BAH:s finansiella muskler i form
av research- och utvecklingsresur-
ser, finmaskiga och världsomspän-
nandemarknadsnät samt en rad vo-
lymrelaterade fördelar.Vidare kom-
mer Bandag med all säkerhet att få
tillgång till Bridgestones nyut-
vecklade slitbanor.

Nya slitbanor
Med tillgång till ovannämnda re-
surser kommer Bandagmed all sä-
kerhet också att ges möjlighet att
utvidga sin verksamhet i såväl Eu-
ropa som i Sydafrika,Australien och
Brasilien, kanske också på Brid-
gestones egen hemmaplan iAsien,
allt enligt ett pressuttalande av
BAH:s talesman StevenAkey.
Den 4 juni gav också Europa-
kommissionen sitt formella god-
kännande av BAH:s uppköp av
Bandag då kommissionenmenade
att tillräcklig konkurrens fanns på
den europeiska marknaden i form
avGoodyear,GroupMichelin och
Kraiburg.

Av Anders Löfvendahl

Den 5 december meddelade Bridgestone Americas
Holding Inc. (BAH), ett helägt dotterbolag till
Bridgestone Corp., att man lagt ett kontantbud om
1,05 miljarder dollar på världsledande och USA-base-
rade regummeringsjätten Bandag Inc.

Köpet av Bandag klart

Bandags Marty Carver överlämnar symboliskt företaget i form av nycklarna
till profilbilen Bandag Bandit till sin efterträdare på posten som styrelseord-
förande, Bridgestone America Holdings veteran Saul Solomon.
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Gamla och nya sannin
Luften i Sverige är inte så ren

som vi gärna vill tro.Ett av de
största miljörelaterade hälso-

problemenvihar är partiklar i luften.
I exempelvis Stockholmöverskrids
kraftigt denmiljökvalitetsnorm för
PM10 partiklar som införts utifrån
EU:s luftdirektiv. Normen är den
högsta halt för vad som anses
acceptabelt när det gäller luftkva-
litet och dubbdäckens slitage av
vägbeläggningen bidrar kraftigt till
den periodvis höga nivån av PM10.
Regeringen ser allvarligt på detta.
Därför harVägverket i samrådmed
Naturvårdsverket och Sveriges
Kommuner och Landsting utrett
möjliga åtgärder.Slutsatserna redo-
visades till regeringen i mars 2007.
Partikelproblemet märks främst i
städer som Stockholm.Men även
andra tätorter i Mellansverige är
drabbade.Stockholm ligger under
delar av året i topp bland Europas
städer när det gäller hälsofarliga
halter av PM10.

Vad är PM10 och
hur farligt är det?
PM10 är summan av alla inand-
ningsbara (mindre än 10 tusendels
millimeter stora) partiklar i luften.
Dekommer frånmånga olika källor
– bland annat från avgaser, slitage
från vägtrafiken, industrier och
energianläggningar. En stor del
transporteras från andra platser
utomlands och i Sverige. Men på
de platser i Sverige där normen för
PM10överskrids domineras PM10
helt av slitagepartiklar från trafiken.
I Sverige bidrar avgaspartiklar från
vägtrafiken ganska litet till PM10.
Det är helt klart att luftföroreningar
från trafiken påverkar hälsan nega-
tivt på flera olika sätt.Det är dock
ännu inte ordentligt utrett vilken
roll avgaser från förbränning re-

spektive slitagepartiklar har för olika
typer av hälsoeffekter. De studier
som genomförts hittills tyder på att
slitagepartiklar i första hand påver-
kar luftvägarna. Det ger luftvägsir-
ritationochpersonermedastmaoch
KOL (kronisk obstruktiv lungsjuk-
dom)blir sjukare.Enavdessa studier
är genomförd i Stockholm. I den
sågs tendenser till att PM10 knöts
till fler öppenvårdsbesök för astma
och fler sjukhusinläggningar för luft-
vägssjukdomarunderperiodermed
stor andel slitagepartiklar.1

Gränsvärden är till
för att skapa ett skydd
Gränsvärdena för luftföroreningar
i den yttre miljön är nästan alltid
betydligt strängare än de somgäller
i arbetsmiljö.Det kan skilja en faktor
100. Men det ska inte tolkas som
att partiklar i den yttre miljön i sig
är 100 gånger farligare än partik-
larna i arbetsmiljön.Det handlar i
stället om exponeringstiden och
känsliga grupper.Även för den 80-
åring som arbetat mycket i sitt liv
(femtio års yrkesarbete, 50 veckor
per år och 50 timmar i veckan)
utgör arbetstiden totalt mindre än
20% av den totalt levda tiden. I
befolkningen finns dessutom icke
yrkesverksammagruppermedkraf-
tigt förhöjd känslighet för flera av
de hälsoeffekter som gränsvärdena
ska skydda mot, framförallt barn
och äldre,men även vuxna som inte
kan arbeta på grund av sjukdomar
i hjärta, kärl eller luftvägar.Gräns-
värdena i yttremiljön ger därför de
mest utsatta i befolkningen unge-
fär samma skydd somgränsvärdena
i arbetsmiljön ger de mest utsatta
bland yrkesverksamma.Om det är
rätt eller fel kan förstås diskuteras,
men det är mer en filosofisk än en
vetenskaplig frågeställning.

Dubbdäcken har
stor betydelse
Trafiken står för en betydande andel
av utsläppet av PM10. Förutom
dubbdäckens slitage av vägbanan
ger även slitage från bromsar,däck
som slits,gammal smuts på gatorna
och avgaser upphov till partiklar.
Men i vårt land är dessa källor små
i jämförelse med dubbdäckens
slitage när det gäller utsläpp av
PM10. Det konstaterar bland an-
natChrister Johansson i en rapport
från Institutet för tillämpad miljö-
vetenskap.2 Sambandetmellan hög
dubbdäcksandel och höga parti-
kelhalter är mycket tydligt. De
högsta halterna finns i Mellansve-
rige på gatormedmycket trafik och
dålig cirkulation av luft.Stockholm
är ett tydligt exempel. Där är in-
fartsleder som Essingeleden och
gator som exempelvisHornsgatan,
Sveavägen och Norrlandsgatan
extra utsatta.

Är det bara på våren?
Man har kunnat konstatera i ett
flertal studier att dubbdäck sliter
upp flera gånger mer partiklar än
dubbfria vinterdäck.Slitagetmärks
särskilt under senhösten, vintern
och på våren när gatorna torkar
upp.Då kan halten av PM10 som
orsakas av dubbens slitage stå för
en dominerande del av halterna i
Stockholm.Dubbdäcken river loss
partiklar hela vintersäsongen så
länge dubbarna träffar asfalten.Då
snön smälter och gatan torkar virv-
lar partiklarna upp. Är gatan våt
virvlar det visserligen inte upp par-
tiklar just då. Men mätningar av
vägslitage har visat att dubbdäck
skapar upp emot fyra gånger stör-
re slitage på våta gator jämförtmed
torra. När vägbanorna sedan tor-
kar upp finns det alltså ännu stör-

remängder slitagepartiklar somkan
virvla upp i luften vi andas.

Tycker finska
forskare annorlunda?
En del hänvisar till att forskare i
Finland har bevisat att dubbfria vin-
terdäck skapar mer partiklar än
dubbdäck.Finska forskare är dock
helt överens med svenska experter
om att dubbdäck skapar mer par-
tiklar än dubbfria vinterdäck. Det
har de också konstaterat i sin forsk-
ning. Däremot finns det en finsk
studie som visar att dubbfria däck,
minst lika mycket som dubbdäck,
bidrar till uppvirvling av de par-
tiklar som redan är skapade och
virvlas upp från vägstrukturen eller
vägområdet.

Men sandningen då?
Vadvi sett i Stockholmär attPM10-
halterna stiger kraftigt när dubb-
däckenbörjar användasochdet innan
några vägar blivit sandade över-
huvudtaget (samma resultat finns
också iNorge). Dessutom sandar vi
inte de stora statliga vägarna i stock-
holmsregionen.Även intill dessa vä-
garhar viuppmättmyckethögapar-
tikelhalter.Vi har också sett på andra
sandadevägar att en stor del av sand-
ningssanden blåser bort från vägen
efter att några bilar kört förbi.Upp-
virvling av sandningssand är en av
flera påverkande faktorer inne i tä-
torter därman sandarmycket under
vinterhalvåret. Men det är inte en
dominerande faktor totalt sett vad
gäller PM10-partiklar,utan det som
”dammar”längs vägarnapå våren är
mest större partiklar som inte kan
andas in.Det står utom all tvivel att
i dagsläget är skillnadenmellandubb-
däckochdubbfria vinterdäck avgö-
rande för produktionen av PM10.

När vintersäsongen snart närmar sig hamnar vinterdäcken i fokus igen.
Tidningarna presenterar däckstester och uppfattningar om olika typer av vinter-
däck ventileras. Trafiksäkerhetsmässigt är alla överens om att vinterdäck behövs.
Men den hälsoaspekt man numera kan lägga in i valet av vinterdäck, främst i
städer, väcker frågor.
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ngar om vinterdäck
Är dubbdäck säkrare?
Enligt däcksbranschens egen in-
formation har dubbfria vinterdäck
som är framtagna för nordiska för-
hållanden generellt lika goda egen-
skaper somdubbade vinterdäck vid
vinterväglag, utom på våt is.3 När
Vägverket studerade samtliga döds-
olyckor i Sverige på vinterväg ok-
tober 1999 till april 2002 kunde de
inte se någon skillnad mellan dub-
bade och dubbfria vinterdäck.
Varken dubbfria vinterdäck eller
dubbdäck var överrepresenterade.
Däremot var sommardäck det.4 Det
är alltså mycket viktigt att använ-
da vinterdäck. Däremot kan man
mot bakgrund av bland annat det-
ta bedöma att risken för ökad död-
lighet i trafikolyckor på grund av
ökad användning av dubbfria vin-
terdäck är liten.5 Undersökningar
i Norge visar också att få vintero-
lyckor beror på val av vinterdäck
eller däckkonstruktion.Bilistermed
dubbfria vinterdäckhåller lägre has-
tighet och längre avstånd till annan
trafik och anpassar körningen till
underlaget på ett annat sätt än dubb-
däcksanvändare. Den nya genera-
tionen dubbfria vinterdäck för
nordiska förhållandenhar goda kör-
egenskaper och den som har en
modern bil har ofta även säker-
hetshöjande stödsystem som antis-
ladd och antispinn, vilket ökar
säkerheten och framkomligheten.

Hur löser man problemet?
Problemet med slitagepartiklar
handlar dels om att dubbdäcken
river loss partiklar från vägbanan,
dels om att partiklarna virvlar upp.
Olika försök har gjorts för att för-
hindra partiklarna från att virvla
upp.Med dammbindning kanman
minska halterna kortvarigtmed 10
till 40 procent. Spolning av gator

kan minska förekomsten med
mindre än tio procent.Sopning har
ingen eller endast marginell effekt.
Dessa metoder räcker alltså inte.
Sopning kan dock hjälpa till att
hålla undan de depåer av slitage-
material som kan samlas längs väg-
arna. En annanmöjlig åtgärd är att
sänka hastigheten på barmark under
vinterdäckssäsong.Lägre hastighet
minskar dubbens slitage och lägre
hastighetmed alla vinterdäckmins-
kar även uppvirvlingen.Mer dras-
tiskt är att stänga av utsatta gator
när det är extremt höga halter av
PM10.Den absolut effektivaste åt-
gärden i dagsläget är attminska upp-
hovet från den största källan till
höga halter av PM10 – dubbdäck-
en. Beräkningar utförda av Miljö-

förvaltningen i Stockholm,genom
SLB-analys, visar att om använd-
ningen av dubbdäck halveras kan
halten PM10 sänkas i Stockholms
innerstad med mellan 20 och 25
procent.

Kristina Söderberg,
chef för Avdelning Regional
Utveckling, Vägverket Region
Stockholm

Tom Bellander,
docent och enhetschef för Miljö-
medicin, Arbets- och miljömedicin,
Stockholms läns landsting.

PM10 halter i Södra Länken samt andelen personbilar med dubbade däck under april-december 2006.
“Betydelse av dubbdäck m m för PM10 halterna längs vägarna", ITM Rapport 158, 2007.

1 Forsberg B, Hansson H-C,Johansson
Cm fl . Comparative Health Impact
Assessment of Local and regional
Particulate Air Pollutants in Scandi-
navia. Ambio 2005;34:11-19

2 Johansson C. Betydelsen av dubb-
däck mm för PM10 halterna längs
vägarna. Institutionen för tillämpad
miljövetenskap, Stockholms Univer-
sitet. ITM-rapport 158, sid 6, mars
2007

3 Se www.dackinfo.nu

4 Johansson Ö, Dödsolyckor vinter-
tid och på vinterväglag samt försök
att bedöma betydelsen av däckval på
lätta fordon. Vägverket, PM 2003.

5 Vägverket. Åtgärder för att minska
emissioner av partiklar från slitage
och uppvirvling från vägtrafiken.
SA80A 2006:15982, sid 18, 2007-
03-22
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Vianor öppnar nätbutik
Däckkedjan Vianor har
öppnat nätbutik där kun-
derna bland annat kan
köpa däck och fälgar och
även boka tid för mon-
tering på närmaste
Vianor-verkstad.

-Vår nya nätbutik erbjuder en
heltäckande service där styr-

kan är att vi kan erbjuda kunden
både produkterna ochmontering-
en, säger Eddie Runfors, mark-
nadschef för Vianor AB. När en
kund till exempel köper däck så
kanhan samtidigt boka tid förmon-
tering hos närmasteVianor-verk-
stad.Allt betalas på nätet och kun-
den kan sedan bara åka till verk-
staden och få sina nya däck mon-
terade på bokad tid.
Hemsidan,där beställningen sker,

hjälper kunden med en däck- och
fälgkonfigurator där de kan söka
lämpliga däck och fälgar till sin bil.
Med konfiguratorn kan kunden
prova sig fram hur fälgarna ser ut
på sin bil genom att välja sin bil-
modell och färgen på bilen.
Kundundersökningar somVianor
har gjort visar tydligt att närhan-
deln blir allt populärare och 42 pro-
cent av de tillfrågade uppger att de
först går in på nätet för att söka in-

formation vid däckköp.
-Det finns en tydlig trend att allt
fler kunder vill handla på nätet.Vå-
ran nätbutik är öppen 24 timmar
om dygnet och alla dagar.Kunden
kan när somhelst i lugn och ro väl-
ja sina produkter och boka den
monteringstid sompassar dembäst,
säger Runfors och tillägger:
-Däcken som beställs på nätet le-
vereras till denVianor-verkstad som
ligger närmast kunden.

Vägverket testar gummiasfalt
Genom att blanda i
gummi i asfalten får man
i många andra länder
betydligt längre hållbar-
het på beläggningen.
Utöver det har gummias-
falten visat sig kunna
minska bullret och mäng-
den partiklar från vägen.
Nu kommer Vägverket
att testa gummiasfalten i
Eksjö, Malmö och Lund.

-Vägverket har gjort noggran-
na undersökningar kring

miljö- och hälsofrågorna i samband
med gummiasfalt. Erfarenheterna
från andra länder är goda och där-
för vill vi testa gummiasfalten på
de svenska vägarna,sägerMatsWen-
del,Vägverket.

Gummiasfalten läggs ut på
riksväg 32 utanför Eksjö. Där blir
sträckan fem kilometer. Även E6
utanförMalmö och E22 i Lund får
gummiasfalt. Utanför Malmö blir
det fyra kilometer och i Lund två

kilometer.Försöken med gummi-
asfalt ska pågå under tre år och det
planeras för fler försökssträckor un-
der de kommande åren.

Blandning
– Under försöken kommer fortsat-
ta utvärderingar att göras bland an-
nat avseendearbetsmiljöaspektervid
tillverkningochutläggning avgum-
miasfalten. Det kommer också att
genomföras studier på eventuell på-
verkan på miljö, sägerAnders Berg,
projektledareVägverkets avdelning
Samhälle och Trafik.
Gummiasfalt tillverkas genom att
man blandar gummigranulat från
krossade återvunna bildäckmed as-
faltens bindemedel.Gummibland-
ningen tillsätts sedan i asfaltverket
på traditionellt sätt.Andelen gum-
mi i den färdiga asfalten är under
två procent.
Den här typen av asfalt har an-
vänts sedan 25 år i USA. Där har
den visat sig ha betydligt längre liv-
slängd än traditionell asfalt.Samti-
digt har den minskat bullret och
andelen partiklar vid vägen.Något
som innebär vinster både för mil-
jön och ekonomin.
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Varnar för begagnade däck
En ökad användning av begagnade däck och ett antal olyckstillbud med ex-
ploderande däck har föranlett Rubber Manufacturers Association (RMA) i
USA att ge ut en folder där man varnar bilägare och även däckåterförsälja-
re för de eventuella risker som begagnande däck, i synnerhet de utan känd
bakgrund, kanmedföra. I broschyren pekar RMAbl.a. på risken för att däck-
et kan ha skador och ha lagats på ett oproffsigt sätt och listar 17 olika ska-
dor som köparen skall vara uppmärksam på bl.a. förekomsten av bulor i sid-
väggen, skador i däckfoten, koxningar samt tidigare reparationer.

Stigande priser på Kina-däck
Mellan 3 och 8 procent – så stor prisökning på däck tillverkade i Kina kan
däckhandeln räkna med sedan de kinesiska myndigheterna i juni minskade
exportavdraget för mervärdesskatt från 13 till 5 procent på färdigproduce-
rade produkter som just däck.

Som exempel kan nämnas att Hankook Tire America den 16 juli gick ut
med prisökningar på den nordamerikanska marknaden på upp till 7 procent
avseende kinatillverkade pv och lätta last.
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Av Sven-Erik Johansson

Med en effektiv logistik
har InterWheel i Karlstad
under 22 år byggts upp
till en omfattande riks-
täckande grossist när det
gäller däck och fälg.
Filosofin i företaget är att
ett telefonsamtal ska lösa
kundens problem. Därför
finns alltid 50 000 däck
och 50 000 fälgar i lager
som successivt fylls på i
samma takt som däck
och fälg levereras ut till
kund.

-Denmålsättning vi har är
att en kund aldrig ska
få beskedet att de däck-

dimensioner som de vill beställa
inte finns,säger Jan Bergman,en av
delägarna i InterWheel. Utan det

sommarknadsförs ska finnas i lager.
– För oss har logistiken blivit allt
viktigare i vår målsättning och vi
kallar oss också för Logistikcenter
inom däck och fälg, säger Lennart
Johansson, som är en av delägarna
i företaget. Jag vill påstå att logistik
är helt avgörande för ett fram-
gångsrikt koncept.
I Karlstad har under åren en allt
större lagerenhet byggts upp. För
närvarande finns 8 000 kvadrat-
meter under tak.

Stora lagerutrymmen
– Det krävs stora lagerutrymmen
för att vi ska klara vår målsättning,
påpekar Bergman.
De däckmärken som säljs är Pirelli,
Goodyear och Nokian samt det
egna importerade GT Radial och
EP Tyres som är ett nytt budget-
däckmärke från Indonesien med
däck från 13 till 19 tum som också
finns som odubbat vinterdäck.
–Med de egna importerade bud-
getdäcken och de tre premium-
däcken har vi en bra mix.De fyller
våra kunders behov som är däck-

verkstäder och bilhandeln. För
skulle en brist uppstå i en dimen-
sion av ett visst märke kan vi er-
sätta detmed ett av våra andra däck-
märken. För kunden riskerar aldrig
attbliutanleverans,förklararBergman.
Samma gäller också fälgsidan.De
fälgar som marknadsför är Toora,
Kronprintz,Pirelli Collection samt
det egna märket JCL.

Egen fälgdesign
– Det egna märket JCL svarar för
90 procent av försäljningen,påpe-
kar Bergman.
– När det gäller våra egna fälgar
har vi egen design och tar själva
fram prototypen och specifikatio-
nen som vi skickar till tillverkaren.
Så vi gör allt arbete själva utom att
tillverka fälgen, påpekar han.
– En nyhet på fälgsidan är Pirelli
Collection som är en exklusiv fälg
som vi är ensamma om att mark-
nadsföra i Sverige.Den säljs endast
som komplett hjul med Pirelli-
däck, berättar Peter Claesson, ny-
anställd som försäljnings- ochmark-
nadsansvarig och kommer närmast

frånGoodyearDunlopNordic där
han var ansvarig för bilhandeln.
För företaget blir bilhandeln en
allt större kund.
– Det är inom bilhandeln som
däckförsäljningen ökar. Främst av
färdigmonterade hjul. Det gör att
vi alltid har ett stort lager av vinter-
däck under hela året, säger Berg-
man. Samtidigt gäller det för oss att
hela tiden ha rätt dimensioner i
lager.För varje år sker förändring-
ar när nya bilmodeller kommer ut
på marknaden.Vi måste redan då
ha dessa vinterdäck i vårt lager för
distribution ut till kunderna.

Stora förändringar
– De däckleverantörer vi arbetar
med har bra kontroll på vilka nya
däckdimensioner som är aktuella
så vi har däck när de nya bilmo-
dellerna kommer ut, tillägger Jo-
hansson.
Inom däckmarknaden pågår en
stor förändring.2003 svarade däck
med hastighetsbeteckningenV,W
ochY för 33 procent.2006 var den
42 procent.

Ett telefonsamtal ska lö

– För oss har logostiken blivit allt viktigare för att kunden ska få sina däck och fälg så snabbt som möjligt, säger Jan Bergman, th, och Lennart Johansson,
som tillsammans med Claudio Menchini är ägare till InterWheel i Karlstad.
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sa kundens problem
Det var 1985 som Jan Bergman
startade InterWheel med att sälja
Riken-däck.
– Det höll jag på med till 1992
och började då importera GT
Radial. Sedan har det fortsatt på
den vägen, säger han.
1997 utökades ägarkretsen med
Lennart Johansson som drev före-
taget GlobalTyres i Hjo och tre år
senare kom Claudio Menchini in
som delägare.
Idag finns ett 20-tal anställda i före-
taget. Av dem finns två säljare ute
på fältet.Omsättningen uppgår till
130 miljoner kronor.
All distribution sker externt ge-
nom Schenker.
– Order vi får in innan klockan
elva levereras dagen efter till kund
i större delen av landet,säger Berg-
man. Peter Claesson är nyanställd försäljnings- och marknadsansvarig för InterWheel. I bakgrunden några av de

fälgar som ingår i en egna kollektionen JCL.
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Continental startar dä
Av Sven-Erik Johansson

En ny däckkedja av fristå-
ende däckverkstäder
håller på att byggas upp
av Continental. Namnet
på däckkedjan är Best
Drive och den första
däckverkstaden i
Continental-design har
öppnats i Värnamo.
Målsättningen är att 20
däckverkstäder ska vara
klara i år att ingå i den
nya kedjan.

-För oss är detta ett sätt att
profilera oss ut mot slut-
kund som däcktillverka-

re, säger Per-Olof Helgé, som är
ansvarig för uppbyggnaden av ked-
jan hos Continental Däck. Samti-
digt vill vi höja statusen inombran-
schen och lyfta fram den genom
att utforma däckverkstäderna till
att bli mer kundvänliga.
– Vi har inom Continental i

Sverige länge diskuteratmöjlighe-
terna att bygga upp en däckkedja
av fristående däckverkstäder.Vi har
i flera år haft Conti Business Club.
Det är medlemmarna i den som

utgör ett 60-tal som vi först vän-
der oss till med vårt koncept.Men
även andra däckverkstäder är väl-
komna, fortsätter han.
Det koncept som Continental
arbetar efter för omprofilering av
däckverkstaden har tagits fram av
Continental.

Ett koncept
– När vi presenterade våra planer
för koncernledningen i Tyskland
svarade de att det redan fanns ett
koncept klart.Det hade utformats
för att lanseras iAsienmen blev ald-
rig av.Därför blir det vi nu har star-
tat ett pilotprojekt i Europa för kon-
cernen, berättar Helgé.
Den däckverkstad som är först
med konceptet är en helt nybyggd
verkstad som ägs av Andreas Gus-
tafsson ochTommyPetersson.Den
ligger i industriområdetHornaryd
utmed väg 27 som ärVärnamos in-
och utfart väster ut.
–Vi har en lång erfarenhet av däck-
branschen genom att vi har arbe-
tatmed tillverkning och kvalité till
försäljning och har tillsammans 50
års erfarenhet,sägerGustavsson.Nu
har vi fått hjälp av däckskolan i
Gislaved att utbilda oss och de två

som vi har anställt.
Däckverkstaden har kostat mel-
lan sex och sju miljoner att bygga.
I verkstaden är allt det senaste nytt
av utrustningen.

Experthjälp
–Vi har haft experthjälp från mas-
kinleverantör vid val av utrustning
och utformningen av verkstaden.
Så det vi har är toppmodernt,tilläg-
ger Gustafsson.
Hela anläggningen är i ett plan
och i verkstaden finns tre monter-
ingsplatser.
–Vi har också utrymme för däck-
förvaring inom byggnaden med
plats för 4 000 däck.Hela byggna-
den värms upp av bergvärme,fort-
sätter han.
Till en början blir det enbart sats-
ning på däckservice för personbi-
lar och lätta last.
–Vi startar med det.Ser vi att det
finns ettmarknadsutrymme för oss
även på den tunga sidan kommer
vi att bygga ut då den tomtmark vi
äger är mycket stor, påpekar Gus-
tafsson.
–För oss var det inte svårt att bygga
in vårt koncept i däckverkstaden
då vi varmed från byggstarten,säger

Den första däckverkstaden som har byggt in Continentals nya koncept och som också är den första i landet
ägs av Andreas Gustafsson, t v och Tommy Petersson och finns i Värnamo.

– Den däckkedja vi kommer att bygga upp med namnet Best Drive
blir ett pilotprojekt för Continental i Europa, säger Per-Olof Helgé,
Continental Sverige.
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ckkedjan Best Drive
Helgé. Därför blir denna verkstad
vår referensanläggning som vi kan
visa för de övriga som är på väg in
i kedjan.

Profilering
–När vi starta en omprofilering av
en däckverkstad går vi först ige-
nom vad som måste åtgärdas.Vi
bidrar med pengar till de åtgärder
som vi föreslår, förklarar Helgé. I
vårt koncept ingår också att vi
hjälper däckverkstadenmedmark-
nadsföring ut mot kund med sälj-
främjande åtgärder.Samtidigt kom-
mer vi att ha utbildning för dem
som äger däckverkstäderna för att
kunna marknadsföra dem på rätt
sätt och samtidigt att sälja service
och däck på rätt sätt.

Kostnadsfritt
De däckvarumärken inom Conti-
nental som kommer attmarknads-
föras i kedjan är Continental,
Gislaved och Barum.
–Det lojalitetskrav vi har är att 50
procent av däckförsäljningen ska
varaContinental-däck,sägerHelgé.
Utöver det har kedjan avtal med
Specialfälgar,CTT,Continova och
Colmec.
– FrånContinentals sida tar vi inte
ut någon overhead-kostnad av
medlemmarna i kedjan. Utan all
den hjälp de får från vår organisa-
tion är helt kostnadsfri, tillägger
Helgé.

Den nya däckverkstaden i Värnamo har stora ljusa lokaler och all
utrustning är senaste nytt. Hela anläggningen värms upp av bergvärme.
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DRF Säljskola
har startat

-Idag frågade jag om de billigadäcken funkar på min bil.
– Jo, svarade expediten!
– Varför ska jag då köpa de dyra-
re däcken, undrar Martin.
– Detta är en vanlig dialog vid de
kundundersökningar som vi har
gjort vid starten av DRF Säljskola,
säger PeterWilén ochTomasOhlin,
som driver skolan och fortsätter:
– Martin är inte unik.Det är sälj-
ande beteende som Martin är ute
efter och gärna vill ha.Svar på sina
frågor kombinerat med kunnande
och tryggheten hos en korrekt sälj-
are som lyssnar och föreslår ett däck
som kan passa.Som säljer in däck-
et med bra argument och tryggt
svar på de frågor han ställer innan
han bestämmer sig.Detta är avgör-
ande för vad han kommer att köpa
sina däck i framtiden.

Sex säljsteg
DRF Säljskola har startat med ut-
bildning i Stockholm.
– Grunden utgörs av sex säljsteg,
förklararWilén. Det första är möt
kunden.Det blir oftamycket skratt
när någon berättar hur de gjort när
en vilsen kund har kommit in
genom dörren.
De övriga stegen är bland annat
behovsanalysen och invändningar.
– Det sistnämnda bruka orsaka
diskussioner, sägerWilén. Är det
för dyrt så är det väl för dyrt brukar
vara den vanliga motfrågan. Ofta
är det så att kunden inte förstått
varför han ska betala det som står
på prislappen och vad han får för
de extra hundralappar som det in-
nebär att välja det däcket.Det vi lär
ut är att säljaren ska förklara detta
för kunden.Det vi måste skilja på

är ”förmycket pengar för kunden”
och ”för mycket pengar för denna
produkt”.
Övriga steg i utbildningen är feed-
back, samma lag och kommunika-
tion.

Kursprogram
DRF Säljskola har under septem-
ber haft kurser även iGöteborg och
Malmö.
PeterWilén ochTomasOhlin som
driver säljskolan har arbetat renodlat
medutbildning och projektledning
i fyra år.De har företaget OWTM
(Ohlin & Wilén Taktisk Mark-
nadsföring) tillsammans och har ar-
betat nordiskt med detta företag
med kunder både iNorge och Sve-
rige. Bland sina större kunder finns
hela Elköp som äger ElGiganten i
Sverige och driver varuhuskedjan

PC-City.Andra kunder de arbetar
med ärAutover i både Sverige och
Norge samt Fredells och Isover.

Bred erfarenhet
Båda två har varit anställda i däck-
branschen. Peter som marknad-
schef ochTomas som under cirka
15 års tid varit allt från säljare till
försäljningschef ochmarknadschef
samtVD under tre år.
– Det var i däckbranschen vi träf-
fades, säger Wilén. Och nu är vi
tillbaka och ska genomDRF Sälj-
skola hjälpa de däckhandlare och
verkstäder som är anslutna till DRF
att skapa ett större säljande bete-
ende i sin verksamhet.
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Däckia helhetskund hos DGC
Däcka i förlängt sitt avtal med DGC avseende drift- och datakommuni-
kationstjänster till ett värde av elvamiljoner kronor. Avtalet omfattar även
ett pilottest av IP-telefontjänster och löper under fyra år.

Däckia är idag en av de största däckkedjorna i Sverige med 61 egna
däckverkstäder och samarbetsavtal med 47 däckverkstäder.

Dubbdäcksförbud i Göteborg
Trafikkontoret i Göteborg vill förbjuda miljöbilar att ha dubbdäck om de
ska kunna fortsätta att parkera gratis. Om förslaget går igenom kan det
börja gälla om två år. Enligt Trafikkontoret skulle det vara den bästa lös-
ningen för att minska andelen dubbdäck.

– Det optimala vore om cirka 20 procent körde med dubbdäck under
vintern för annars blir vägarna helt polerade och glashala, säger Erik Bäck,
på miljöförvaltningen i Göteborg.

– Jag vet aldrig om jag gjort en bra affär eller ett bra val
när jag åker från en däckverkstad, säger Martin
Svensson i Nacka. Jag får sällan de frågor och svar jag
vill ha utan får mer eller mindre själv stå och välja och
det är nästan alltid plånboken som styr valet eftersom
jag inte riktigt vet varför jag ska köpa de lite dyrare
däcken.

DRF Säljskola har startat och här undervisar Peter Wilén en del kurs-
deltagare i konsten att på rätt sätt sälja däck och service.
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Antalet lokala grossister ökar
De lokala grossisterna
med snabba transporter
har blivit en viktig faktor i
takt med att antalet
däckdimensioner ökar
och att däckverkstäderna
minskar sin lagerhållning.
Sedan i somras finns
Disab i Stockholm. De
arbetar efter samma kon-
cept som Disab i Malmö
med lagerhållning av
däck och fälg med leve-
rans under dagen.

-Vi är ett systerföretag till
Disab iMalmö,säger Jo-
han Söderlind,som äger

företaget tillsammans med Stefan
Persson i Malmö.Vår målsättning
är att långsamt bygga upp företa-
get till en effektiv distributör till
däckverkstäderna i Storstockholm
som är vår målgrupp.
–Vi är ett oberoende företag utan
koppling till någon leverantör.Vi
har ingen försäljningmot slutkon-
sument eller via Internet och ing-
en egen däckverkstad.Utan endast
försäljning mot gummifackhan-
deln, påpekar han.

Bra läge
I en företagsfastighet i Spånga finns
företaget med 1 000 kvadratmeter
lager och 90 kvadratmeter kon-
torsyta.
–Vi har hittat det perfekta läget
för oss, berättar Söderlind.Vi är
granne med Best Transport som
svarar för transporterna ut till kund.

Vår målsättning är att kunna leve-
rera två gånger om dagen.
De däck som företaget lagerför är
Michelin,BFGoodrich,Falkenoch
Marangoni samt DUO däck. Ut-
över det är de depålager för
OCL/Brorssons.
– Den vision vi har är att kunna
leverera udda dimensioner snabbt
som det är brist på, säger Söder-
lind. Vi har ett rullande lager på
3 000 däck nu till en början. Det
kommer sedan att utökas då vi har
en lagerkapacitet på 16 000 däck.

Snabb leverans
– Finns inte beställda däck i vårt
lager kan vi fram till klockan 14
beställa iMalmömed leverans näs-
ta dag,fortsätter han.IMalmö finns

i lager däck från nästan alla däck-
tillverkare som finns på den svens-
ka marknaden.
Etableringen av lokala grossister
med snabba leveranser blir allt van-
ligare. En av orsakerna är att anta-
let dimensioner inom personbils-
däck ökar för varje år.Det andra är
att det ofta uppstår brist på vissa
däck vid de stora centrallagren som
däckimportörerna har.
– Då vi arbetar nära kund får vi
snabbt information ombrister och
kan bygga upp ett lager av däck
som efterfrågas när de finns till-
gängliga. Samtidigt är vi lagerhål-
lare åt den enskilda däckverksta-
den.Vi blir ett komplement till till-
verkarens egen försäljning. Den
mixen tror jag blir allt vanligare,

framhåller Söderlind.

Utökning
Det som finns i lager är däck till
personbilar och lätta last samt mo-
torcyklar.
–Vi planerar också att under hös-
ten lagerföra balansvikter och för-
brukningsartiklar till däckverkstä-
derna, tillägger han och fortsätter:
–Vi kommer också att kunna hjäl-
pa våra kundermed rådgivning,ut-
bildning och marknadsföring och
bli en förlängd arm för däcktill-
verkarna.Vi har också förstärkt vår
organisation genom att ha anställt
UrbanAndersson som tidigare var
anställd hosGoodyearDunlop som
säljare i Stockholmsområdet.

Sedan i somras finns Disab som lokalgrossist i Stockholm. Delägare i företaget är Johan Söderlind, th. Till
vänster om honom Hans Bergström som har övergått till egen verksamhet den senaste tiden.
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Lättrullande däck
Medhjälp av engummiblandning från kemiföretagetDegussa ska däck-
tillverkarna Continental och Michelin tillverka lättrullade däck. För-
hoppningen är attminska bränsleförbrukningen i bilarmed femprocent.

Blandningen som Degussa tagit fram består av gummi och kisel.
Liknande blandningar har tidigare använts men nackdelen är att de
släpper ut stora mängder organiska ämnen vid tillverkningen.
Med den nya blandningen säger Degussa minska utsläppen med över
80 procent.

Bridgestone får utmärkelse i Polen
Bridgestone har fått den fjärde utmärkelsen som bästa investerare i
Polen. Denna gång är det den engelskspråkiga veckotidningen The
Warsaw Voice som har utnämnt Bridgestone till en av landets ledande
investerare under fjolåret. Utmärkelsen får koncernen för att de ska
bygga en ny fabrik för tillverkning av lastbils- och bildäck för 200 mil-
joner euro.
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Roande återanvändning av gamla däck

Min djuriska park heter
Eric Langerts succéut-
ställning som turnerar
landet runt i Riksutställ-
ningars regi och roar
såväl ung som gammal.

Av gamla bildäck, hockey-
handskar, cykelslangar, flytbäl-

ten, persiennlameller, paraplyer,
skoblock, element, hattaskar och
andra grejer somvi alla har i vår när-
hetharhan skapat enutställningmed
demest fantastiska varelser i formav
krabbor,fladdermöss,pingviner,kro-
kodiler, strutsar och andra djur.
Totalt omfattar utställningen ett
50-tal fantasieggande skulpturer.
Bevisligen kan alltså skrotdäck an-
vändas till annat än bränsle, gum-
mimattor och pellets till konst-
gräsplaner.

På bilden kollar Vallda-killarna Albin, 12 och Hugo, 8 år, en häftig reptil i samband med att Eric Langerts
utställning gästade kulturcentrat Vitehall i Kungsbacka.
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Ny teknologi för avgaskraven
Av Sven-Erik Johansson

För att klara framtidens
allt hårdare krav och den
extrautrustning som
krävs för att kunna leva
upp till allt strängare
avgasföreskrifter för last-
bilar har Goodyear
utvecklat en ny teknologi
för sina lastbilsdäck. Den
nya tekniken har namnet
Max Technologies och
bygger på tre nya idéer
som är FueMax och
KMax samt AirMax som
ger 800 kilo mer axelka-
pacitet utan att påverka
fordonens och däckens
prestanda negativt.

-Utvecklingen av kon-
ceptetAirMax är ett re-
sultat av lastbilstillver-

karnas önskan om att kunna öka
framaxlarnas viktkapacitet utan att
det ska få påverka fordonens och
däckens prestanda negativt. Orsa-
ken till detta krav är den extraut-
rustning som krävs för att kunna
leva upp till stränga avgasföreskrif-
ter och odelbara laster (exempelvis
biltransportfordon).Även behovet
av att minska skador på vägar har

blivit en viktig fråga och det finns
länder som straffbelägger fordon
som orsakar skador,säger man från
Goodyear sida.

Ökad vikt
För att kunna leva upp till avgas-
föreskrifterna kan en lastbil som
uppfyller Euro 6 bli hela 341 kilo
tyngre vid framaxeln än ett lik-
nande fordon med en motor som
bara uppfyller Euro 3. I en lastbil
som använder sig av metoden se-
lektiv katalytisk reduktion för av-
gasstyrning för att uppfylla Euro 4
medför detta en vikt på cirka 191
kilo för den nödvändiga vätskan,
pumpenoch en större ljuddämpare.
Den större ljuddämparen och ky-
laren somkrävs för att uppfylla Euro
6 ökar vikten med ytterligare 80
kilo.
På senare år har också vikt till-
kommit på grund av den förbätt-
rade ljudisoleringen runt motorn
och extra stänkskydd. Rymligare
och bekvämare förarhytter har ökat
tjänstevikten ytterligare, vilket har
minskat nyttolasten. Huvuddelen
av denna ökning faller på framaxeln.
Lösningen av problemet har bli-
vit en uppgift för däckindustrin för
att utveckla däck somerbjuder hög-
re lastindex utan några bieffekter.
För Goodyear, som hittills är en-
samma om att ha löst problemet,
blev det AirMax.
– Det finns huvudsakligen två
metoder för att öka ett däcks last-
kapacitet, dimensionerna kan be-

hållas och ringtrycket kanökas,eller
så kan dimensionerna ökas med
oförändrat eller till och med lägre
tryck, säger Goodyear och fort-
sätter:
– Den första lösningen har nack-
delen att stommen måste förstär-
kas för att kunna hantera de ökade
krafterna.Som en följd blir däcket
tyngre och styvare, vilket leder till
ökade skador på vägar, samtidigt
som komforten och lastsäkerheten
försämras.
EnligtGoodyear är tanken bakom
AirMax-konceptet att skapa ett
bredare däck utan att öka ring-
trycket eller till ochmed sänka det.
Detta skapar enmer homogenkon-
taktdel vilket innebärminskade ska-
dor på vägenoch en kortare broms-
sträcka. Däcket är därför mindre
styvt vilket innebär att komforten,
fordonets livslängd och lastsäker-
heten förbättras. Eventuella nack-
delar orsakade av skillnader i di-
mension kompenseras genom
däckens förbättrade prestanda, in-
klusive minskat rullmotstånd och
ökad körsträcka jämförtmed däck-
en som byts ut.
Slitbanans volym påverkar kör-
sträckan. Ett AirMax 355/50 R
22.5 jämfört med ett vanligt däck
i dimensionen 295/60 R 22.5 får
AirMax-däcket genom den extra
bredden 16 procent mer använd-
bar gummivolym. Om detta om-
vandlas till extra körsträcka mot-
svarar detta 15 procent.

Minskat slitage
Testermed fordonsparkermedbåda
däcken har visat attAirMax-däck-
et i genomsnitt håller 190 000 kilo-
meter jämförtmed ett standardäck
som håller i 135 000 kilometer.
Komforten är direkt beroende av
vertikal styvhet.MedAirMax355/50
R22.5 istället för ett vanligt 295/60
R 22.5 ökar framaxelns kapacitet
med 250 kilo och komfortförbätt-
ringen uppgår till tre procent.
Både värme och värmealstringen
är lägre. Även med större last ge-
neras mindre värme än motsva-
rande standarddäck.
Trots den bredare slitbanan är rull-
motståndet för AirMax 355/50 R
22.5 framdäck 5,5 procent lägre än
för standarddäckmed dimensionen
395/60 R 22.5.Detta beror på att
det lägre ringtrycket är mindre
krävande avseende gummits de-
formering i slitbanan.
När det gäller vikt är AirMax-
däcket cirka sju till nio kilo tyng-
re,men har då en ökad lastförmåga
per axel på 800 kilo och ett mini-
mumpå 15 procent högre slitbane-
slitage.Vilketmaterial somväljs för
fälgarna har en mycket större be-
tydelse avseende vikten.
För närvarande visas det nya
däcket,hos olika lastbilstillverkare,
med dimensionen 375/50 R 22.5
som tillåter ett axeltryck på 8 000
kilomed en liknande diameter som
ett standarddäck av typen 315/60
R 22.5 och som utvecklats enligt
samma koncept.

NOTERAT

Pirelli slår samman däckfabriker i Turin
Pirelli planerar att slå samman sin produktion av pv-däck med den av
tunga däck. Båda anläggningarna är belägna i förorten Settimo nordöst
om Turin. Tanken är att flytta produktionen av pv-däck till den tunga
fabriken och samtidigt skapa en produktionsanläggning av yppersta
världsklass, såväl teknologiskt som industriellt. Framförallt skall högpre-
standadäck samt OE-däck produceras vid den sammanslagna anlägg-
ningen

Vid fabriken för lastbilsdäck som togs i bruk redan 1961 tillverkas idag
2 000 däck om dagen av 600 anställda. Vid pv-fabriken som har 53 år
på nacken produceras dagligen 13 000 däck av 1 150 anställda.
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Däckexpo – något a

För första gången visadeTrel-
leborgWheel Systems upp sin
nya produktserie TM900

High Power i Sverige.Det är flagg-
skeppet i Trelleborgs utbud av ra-

dialdäck för traktorer.Samtidigt är
det första däcket i det pågående
varumärkesskiftet från Pirelli
Agricultural tillTrelleborg.
Green Diamond presenterade ett

nytt varumärke i sin monter. Det
var nydäcket Stunner som är ett
europeiskt tillverkat sommardäck.
– För oss blir däcket ett bra kom-
plement till vårt andra nydäck
Kenda och våra regummerade däck
Da Capo och Green Diamond,
säger Steine Gretarsson.
Även i Däcklogistiks monter var
det nyheter.Till hösten kommer
Federal med sitt första dubbdäck.
IVredesteinsmonter var det värld-
spremiär. För första gången på en
mässa visades de tre däckenVre-
destein, Maloya ochAmtel som är
däck från samma koncern.
-Det var först när vi i montern,
somvi hade tillsammansmedDäck-

forum 2000, började prata om de
olika varumärkena som finns inom
koncernen somvi kom fram till att
det var första gången de tre visades
upp på enmässa tillsammans,säger
Jaap vonWessum ,VD för Vrede-
stein Däck.
Premiär under mässdagarna var
det också för Svenska PangWebb-
shop som för första gången visades
för mässbesökarna.
– I vårWebb-shop finns hela vårt
sortiment utom maskiner, förkla-
rarNilsDegerholm,VD för Svenska
Pang.Våra kunder kan när de vill
gå in påWebb-sidan och beställa
det de vill ha. Det vi har gjort är
att föra över det som fanns i vår ka-

DäckExpo på Elmia i Jönköping i samband med
Däckspecialisternas Riksförbunds 70- årsjubileum blev
inte riktigt den fullträff som arrangörerna hade hop-
pats på. Nu blev mässan trots tvekan från branschen
om en renodlad däckmässa något som kan byggas
vidare på. Ett 50-tal företag ställde ut och i montrarna
fanns flera intressanta nyheter för dem som är verk-
samma inom branschen.

Steine Gretarsson, tv, och Börje Ernedahl från Green Di-
amond presenterade det nya däckmärket Stunner under
mässdagarna. Det nya däcket är europeiskttillverkat.

– Federal-däcken tar allt större marknad, säger Dag Solum, Däck-
logistik i Stockholm. Till hösten kommer företaget med sitt förs-
ta dubbdäck.

För första gången på en mässa
varumärken. Från vänster ett dä
och Vredestein. På bilden fv Ja
Jaap von Wessum, Vredestein.

Utställarna hade lagt ned mycket arbete på sina mont-
rar för att det skulle locka besökarna.

I Trygg-Hansas monter var det dubbelt Peter Eckerbom. Premiär under mässdagarna var
handel som här visas av VD Nils
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att bygga vidare på
talog till Webb-sidan och de som
har besökt vårmonter har visat stort
intresse för detta enklare sätt att
handla.

Arbetsmiljö
För att få bättre arbetsmiljö på däck-
verkstäderna hjälper det inte bara
med effektivaremaskiner vid hjul-
byten och balansering utan också
hjälpmedel för att minska arbets-
skador. De som har tagit fasta på
detta är Micrologistic i Täby med
sin däckkärra och däcklyft som
undviker tunga lyft vid förflyttning
och montering av däck.
Nytt i deras monter var Däckas-
sistenten. Det är en batteridriven

skylift för lagerhantering av däck
och fälg med tanke på att det nu är
förbjudet att lyfta ett däck eller fälg
högre än 1,70 meter.
– Det vi har kombinerat med vår
däckassistent är en stege, en platt-
form att stå på och ett eldrivet höj-
/sänkbart lyftplan att lägga godset
på,berättar BjörnA.Carlsson,Mic-
rologistic. De lager som finns på de
flesta däckverkstäder har en höjd
upp till 2,5 meter och där är inte
truckhantering en bra lösning på
grund av utrymmesbrist och be-
gränsad takhöjd.
Trots att besökareantalet bara upp-
gick till lite över 1 000 personer
var utställarna nöjda.

Vi fick tid
–Vi fick tid att tala med var och en
som kom.Något som är viktigare
än att bara stå och dela ut broschyrer
när folk strömmar förbi på en större
mässa,var den uppfattning de flesta
utställare hade.
– Samtidigt är det viktigt att träffa
sina kunder och det kan även bli
en del nya, framhöll de.
Förmaskinleverantörerna ärmäss-
orna viktiga. De kan på plats
demonstrera sina maskiner för be-
sökarna.
– För oss ger det möjlighet att vi-
sar nyheter.Då det är svårt att åka
runt till kund efter kund och visa
upp det vi har,sägerMilanNikolic,

Nya Däckmaskiner, som tillsam-
mans med Boab Trading och
Svenska Hjuldelar visade upp en
rad nyheter under mässdagarna.

Gav mersmak
– Om så vi hade önskat oss ett
större deltagarantal var det omdöme
vi fick från både utställare och be-
sökare positivt.Vi ska nu göra en
utvärdering för att se om vi kan gå
vidare. För trots allt gav mässan
mersmak,sägerHansClaeson,för-
bundsordförande för Däckspecia-
listernas Riksförbund.

visade ryska Amtel upp sina
ck från MAloya sedan Amtel
mie Baldock, Däckforum och

För däckkedjan Deckpartner går det bra och har nu 100 däck-
verkstäder som medlemmar. Ett servicekontor för den svenska
delen har öppnats i Järfälla där fv Lasse Szücs, Kent Carlsson
och Peter Axelsson svarar för verksamheten. I samma monter
fanns också Edéon i Staffanstorp.

Om inte däcken lockar kan kvinnlig ögonfröjd få mässbesökare
att ta det avgörande steget in i montern.

det för Svenska Pangs webb-
s Degerholm.

Bara glada miner var det i Vianors monter. Stor uppmärksamhet väckte Micrologistics Björn A. Carlsson
som visar hur det går till att lagra däck med en begränsad
takhöjd.



Efter ett års uppehåll
hölls på nytt en till stor
del riksomfattande däck-
razzia i början av septem-
ber. Uppslutningen av
personal från däckbran-
schen som svarade för
bemanningen tillsam-
mans med NTF vid de
över 80 däckrazzior som
genomfördes var stor. I
några områden var det
problem.

-När vi har fått in alla re-
sultat kommer vi att
göra en utvärdering

hur razziorna genomfördes, säger
Sven-Erik Fritz, som är den inom
DRF:s förbundsstyrelse som har
kontakt med den nationella pro-
jektgruppen som har ansvaret för
razziorna.Vad jag vet var uppslut-
ningen från våra medlemsföretag
inte den bästa inom vissa distrikt.
Medan andra distrikt klarade sin
uppgift mycket bra.

Utvärdering
–Det är detta vi får titta på lite när-
mare varför det var problempå vissa

håll, fortsätter han.
Vid de däckrazzior somDäckDe-
batt besökte var uppslutningen stor
från medlemsföretagens sida och
klarade sin uppgift perfekt.
I jämn strömkombilarna från po-

liskontrollen och många av bilis-
terna var positiva till att de fick sina
däck kontrollerade.
– För oss i Kronoberg har det gått
mycket bra.Alla inblandade har in-
sett det värdefullamed däckrazzian
och har ställt folk till förfogande,
säger Thorwald Dahl,Växjö, som
var ansvarig för däckrazzian i Kro-
noberg tillsammans med NTF.

Positivt
–Vid de fem däckrazzior som vi
genomförde är det uppenbart att
de fyller sin uppgift.Den uppfatt-
ningen hade även polisen när de
nu systematiskt kontrollerade alla
däck på de bilar som togs in för
kontroll. Främst vid däckrazzian i
Växjö. Där var det flera skräm-
mande exempel på blankslitna däck
som fick påföljd av polisen. Detta
gjorde att det troligen från polisens
sida kommer att vara fler kontrol-

ler vid större tätorter än tidigare,
fortsätter han.
– Samma sak var det i Jönköpings
län, säger Jan Swärd, ansvarig för
däckrazzian i Jönköpings län. De
flesta bilister som fick föreläggan-
de för olagliga däck var vid den
däckrazzia vi genomförde vid Jön-
köping. Så däckrazziorna behövs
för en ökad trafiksäkerhet, vilket
både polisen och NTF var helt
överens om.

Inga problem
– För oss var det inte några pro-
blem att få folk från däckbranschen
att ställa upp.Utan efter de år som
däckrazziorna nu har hållit på har
branschen upptäckt det värdefulla
i att varamed ute vid däckrazziorna
och informera om bra däckeko-
nomi och nödvändigheten av tra-
fiksäkra däck, påpekar han.
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Däckrazzia
med blandat resultat

Vid E 4 norr om Ljungby var det full fart och det var också den kontroll i däckrazzian under pressdagen som
hade flest bilar.

Reaktionerna från bilisterna som valde möjligheten vid poliskontrollerna
att få sina däck kontrollerade var positiv. Här en bild från Jönköping
där kontrollerna fick göras i hällande regn.
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Ökat tryck för
Automässan
Intresset ökar allt mer för
Automässan i Göteborg
den 16 till 19 januari
nästa år. Enligt Svenska
Mässan uppgår nettoy-
tan till över 13 000
kvadratmeter och hittills
har utställare från nio
länder bokat plats.

-Vi förstår att det är hög-
tryck i branschen,säger
Siv Edlund,mässansva-

rig. För utställarna handlar det om
att möta både nya och gamla kun-
der under mässdagarna.
- Det vi märker är att tillväxtpo-
tentialen främst ligger inom mär-
keshandeln. Därför gör vi en stor
satsning påAutomässan,sägerTho-
masNummelin,Continova.För oss
är det den största marknadssats-

ningen någonsin.Det handlar om
enmarknadsinvestering på över en
miljon kronor.Vi har bokat 600
kvadratmeter,vid mässan för tre år
sedan hade vi 425 kvadratmeter.
För Continova är mässorna vik-
tiga.
- Vårt aktiva deltagande är vårt
starkaste marknadsföringsinstru-
ment, påpekarNummelin.Vi visar
allt vad vi har, vilket man av för-
klarliga skäl inte kan göra när man
är ute och reser.
- För oss är det viktigt att bredda
oss, tillägger han. Det är märkes-
bilverkstäderna som är den stora
tillväxten för oss då det är de som
investerar allt mer i däck,men även
den traditionella däckfackhandeln
rustar upp.
- Men det finns en förskjutning
och glidning inom däckbranschen
och den försöker vi fånga upp ge-
nom vårt deltagande på mässan,
fortsätter han.

NYA MEDLEMMAR

Salabacke Däck AB

Fredrik Hållander
F.d Svenska Gummicentralen
I Uppsala.

Svennes Däckservice

Sven Adriansson
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Däck & Hjulcentrum AB

Kurt Revestam
Linköping
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Dekk Partner

Gummiverkstan i TorsbyAB

Karl-Johan Axelsson

KarlskronaDäckservice AB

Roger Pettersson
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Rikard Löthman

Däck Team

Däck Teamverkstad i Borås

Hans Karlsson

Norsjö Bil & Däck AB

Göran Westergren

Hultvägens Däck AB

Daniel Fransson
Eksjö

Bollnäs Däck AB

Torbjörn Thyrén

Däckia

Däckia AB

Lars Höijer
Sollentuna

Korresponderande
Medlem

ESAB/DRF Säljskola

Thomas Ohlin
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Produktion flyttas
till Lettland
Trelleborg Wheel
Systems kommer att
lägga ned sin tillverkning
av fälgar i Hadsten i
Danmark och flytta pro-
duktionen till Liepaja i
Lettland. Produktionen i
Lettland planeras vara i
drift under andra kvarta-
let nästa år medan till-
verkningen i Hadsten
upphör vi utgången av
nästa år.

Verksamheten iHadsten är in-
riktad på tillverkning av fäl-
gar för specialdäck till lant-

bruksmaskiner samt till industrin.
Fälgtillverkningen är ett nischom-
råde som kompletterarTrelleborgs
försäljning av specialdäck med syf-
te att erbjuda helhetslösningar för
kunder inom dessa områden.
– Vi skapar genom detta förut-
sättningar för en konkurrenskraf-
tig tillverkning av dessa relativt små
serier av specialprodukter, säger
MaurizioVischi,affärsområdeschef
TrelleborgWheel Systems.Liepaja

har ett utmärkt läge och god kom-
petensbas. Flytten bidrar till att åter-
skapa lönsamheten och ger för-
bättrad kostnadsstruktur för denna
typ av produkter,vilket stärker vår
konkurrensförmåga.

Flyttas gradvis
Produktionen i Hadsten kommer
gradvis att flyttas över till enheten
i Liepaja under nästa år som kom-
mer att ha cirka 70 anställda.
Av de cirka 80 anställda i Hads-
ten kommer omkring 70 att be-
röras av nedläggningen.Ett kontor
för produktutveckling och försälj-
ning kommer att finnas kvar med
ett tiotal anställda.
Kostnaderna för stängning och
produktionsflytt från Hadsten be-
räknas till cirka 25 miljoner kronor
före skatt,varavmajoriteten ärkassa-
påverkande främst i år och under
nästa år.Investeringen i produktion
iLettlanduppgår tillomkring30mil-
joner kronor över en tvåårsperiod.
FörTrelleborg blir det den första
etableringen i Lettland.Sedan tidi-
gare har koncernen verksamhet i
Litauen och Estland.
Tillverkningen av fälgar till lant-
bruksdäck i Sävsjö berörs inte i nu-
läget av etableringen i Liepaja.

Bra år för Continental
För Continentals division
tunga däck blev fjolåret ett
bra år. Fjolåret började med
en hög försäljningsnivå till
originalmarknaden medan
eftermarknaden var ostadig.
Först under andra halvåret
kom en positiv vändning.
Under andra halvåret ökade
försäljningen till original-
marknaden samtidigt som
industridäck stärkte sin mark-
nadsposition.

Utvecklingen på den europe-
iska däckmarknaden varie-

rade under fjolåret.Trots upp-
gången inom originalutrust-
ningen bidrog utvecklingen in-
omeftermarknaden till att det in-
te kunde förutses några tydliga
tendenser.I början av andra halvå-
ret stabiliserades situationen och
först då märktes en positiv trend
jämfört med 2005. Industridäck
lyckades att ytterligare förstärka
sin position som global mark-
nadsledare under 2006.

Ökad materialkostnad
Samtidigt stegmaterialkostnader-
na till en sådan nivå att de äventy-
radeden förväntade avkastningen.

Interna åtgärder och prishöjning-
ar lyckades inte heller helt kom-
pensera de ökade kostnaderna.
– Den europeiska eftermarkna-
den för lastbilsdäck klarade sig
precis,sägerHerbertMensching,
försäljningsansvarig för division
tunga däck hos Continental.Vi
har inte riktigt hunnit smälta fjolå-
rets efterdyningar för det året är
fortfarande med oss.
Samtligamarknader började re-
lativt bra i år.

Ökad omsättning
Divisionen för tunga däck ökade
sin omsättning 2006med6,5 pro-
cent till omkring1,5miljarder eu-
ro jämfört med året innan. Efter
konsolidering och engångskost-
nader ökade resultatet före finan-
siella kostnader och skattmednäs-
tan tre miljoner euro,vilket inne-
bär en ökning med 2,6 procent.
Kostnaderna för råmaterial ökade
med cirka 110miljoner euro jäm-
fört med året innan. Divisionen
ökade sin globala försäljning av
lastbilsdäckmedöver fyra procent
till nästan sju miljoner enheter.
Divisionen för tunga däck har
över 8 000 anställda världen över,
med över 2 000 placerade iTysk-
land.
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Med sång av Lennart Elgestål och Elvis Presley firade Däckspecialisternas

Riksförbund (DRF) sitt 70-årsjubileum med en jubileumsfest på Elmia i

Jönköping, som sent kommer att glömmas. Fest hölls i Elmias Lobby Nord där

över 250 gäster hade samlats där det serverades en trerätters supé med väl

valda drycker.

Kvällens tema var One NightWith The King. King för kvällen var
Elvis Presley vars liv gästerna fick följa från genombrottet 1954 tills
hans död 1977.Mellan rätterna presenterades alla hans största hits

av orkester och en naturtrogen Elvis Presley med doakör.Det märktes hos
många av gästerna att Elvis tillhörde en av deras största idoler.
Nu var det inte bara Elvis och mat utan efter en specialskriven sång av
Lennart Elgestål var det dags för förbundsordförande Hans Claeson att
hälsa välkommen.
Under middagen dekorerades två trotjänare till hedersledamöter för de
insatser de har gjort för DRF undermånga år.Det var Eine Sjölund,Falun,
som bland annat har varit förbundsordförande under många år samtRune
Bohlin,Borås,för hans insatser under flera år för däckspecialisterna i Västra
Götaland.
Till Årets Däckspecialist hade förbundsstyrelsen utsett Sven-Erik Fritz
som fick motta utmärkelsen av förbundsordförande Hans Claeson. Han
fick motta utmärkelsen till stor del för det uppmärksammade utbild-

ningsprogrammetDäckskolan för vilket han har ansvaret.Det kanske
inte många vet är att Sven-Erik Fritz har arbetat inom bran-
schen sedan 1952.
Eine Sjölund,RuneBohlin,Sven-Erik Fritz ochLennart Elgestål
tilldelades DRF:s förtjänstnål i guld. Utöver det fick de motta
en gåva från Däckleverantörernas Förening (DF) som överläm-
nades av ordföranden Per-Åke Beijersten.Gåvan var ett special-
designade glas från SDAB där foten är av återvunnet gummi från
bildäck.

Efter maten och Elvis blev det sedan dans till fram på
småtimmarna.

Det var Elvis Presley för hela slanten
och mellan maträtterna presenterades
hans största hits.
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Jubileumsfest

Tre herrar som trivdes med kvällen var detta gänget från Västsverige.
F v Rune Bohlin, Holger Petersfälth och Christer Widholm.

Inbjudningsvisa tillDRF:s 70-årsjubileumText: Lennart Elgestål
Knö dig in, fast dörra är trång
För här harDRF nånting på gång.
Nu när vi 70 åren fyllerta dig en frikväll,du kan adressen.Så nu vill jag önska eren trevlig kväll!Så var så god, att gå till bords!

Här hälsar förbundsordföranden
Hans Claeson gästerna välkommen
till jubileumsfesten.
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Här har Eine Sjölund, Falun fått DRF kanslidamer till bordet fv

Marianne Kalla och Ritva Linde.
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Hedersledamöterna f v Lennart Elgestål, Eine Sjölund och
Rune Bohlin fick mottaga en gåva av Däckleverantörernas
Förenings ordförande Per-Åke Beijersten t h.

Till Årets Däckspecialist
hade förbundet utsett
Sven-Erik Fritz,
Eskilstuna.

Det kom cirka 250 gäster till DRF:s jubileumsfest och
Lobby Nord på Elmia blev fullsatt.

med rock´n´roll

Roger Knast hade svårt att sitta stilla när orkester
och Elvis Presley drog igång med Jailhouse Rock.
Vid sidan av honom hustrun Åsa.

Här är det Elsebeth och Ingmar Sjölin, Ulricehamn, som

har trevligt vid bordet.
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Årsmöte
på rekordtid

Bara en motion hade lämnats
in till årsmötet.Den var från
Sydvästra Sveriges region

som föreslog att förbundsstyrelsen
ska verka för att DRF fortsätt-
ningsvis ska kunna erbjuda fram-
tida haverikommissioner sin ex-
pertis vad det gäller olycksdrabba-
de fordons hjul och däckutrustning.
Hittills har ingen kommission in-
hämtat expertutlåtande vad gäller
hjulenheten,vilket är en stor brist,
enligt motionen.

Experthjälp
Förbundsstyrelsen ansåg att det var
en viktig fråga för DRF och kom-
mer att erbjuda framtida haveri-
kommissioner vid utredningar av
olycksdrabbade fordon den expert-
hjälp som finns inom förbundet.
Det blev också årsmötets beslut.
Förbundsstyrelsens förslag att den
branschinformation som finns i
STRO-boken ska finnas tillgäng-
lig på alla medlemsföretag god-
kändes av årsmötet.
När det gäller kedjeförtagen be-
slöt årsmötet att de kedjor som an-
sluter sig till DRF med mer än 50
anslutna verkstäder ska ha en ordi-
narie styrelsepost i DRF:s för-
bundsstyrelse och en personlig sup-
pleant på en tid av två år i taget.
När det gäller arvoden till leda-
möterna i förbundsstyrelsen beslöts
enligt förbundsstyrelsens förslag och
samma gäller traktamente och rese-
ersättning. Förbundsstyrelsens för-
slag om oförändrade avgifter för
medlemsföretagen godkändes.

Val
Vid valen omvaldes Hans Claeson
till förbundsordförande för tiden

fram till och med nästa årsmöte.
Till ordinarie ledamöter av för-
bundsstyrelsen omvaldes Sven-Erik
Fritz och ChristerWidholm. Or-
dinarie ledamöternaMikael Brun-
dell och JacobLamberg har löpande
mandat på ett år.
När det gäller kedjeföretagen in-
går följande representanter från de
olika kedjorna somordinarie leda-
möter i förbundsstyrelsen:Mikael
Löfstedt, Vianor, Pär Landberg,
Däckia, Joakim Petersson, Euro-
master,Ulrik Jönsson,Däckpoolen,
Harry Bång, Däckteam och Kent
Carlsson,Dekk Partner.
Suppleanter i förbundsstyrelsen är
John Nilsson och Sören Sahlin på
löpande mandat.
Från kedjeföretagen Lasse Dahl-
qvist, Vianor, Kenneth Johansson,
Däckia, Peter Buhre, Euromaster.
Stefan Thorén, Däckpoolen, Lars
Kingelin, Däckteam och Peter
Axelsson,Dekk Partner.

Regummeringssektionen
I Regummeringsektionen omval-
des Christer Widholm till ordfö-
rande. Som ledamöter omvaldes
Robert Johansson. Övriga leda-
möter är David Bengmark och
Sören Sahlin.
Till revisorer omvaldes BoHäger-
strömoch Lars Johansson som sup-
pleant.
Till valkommite valdes Jan Swärd
som sammankallande med leda-
möterna Lars Kraft och JohnNils-
son.
Till ordinarie ledamöter i SDAB:s
styrelse valdes Christer Widholm
och Mikael Brundell och till sup-
pleanter Sören Sahlin och Jacob
Lamberg.

Det var stor anslutning av medlemmar när
Däckspecialisternas Riksförbund (DRF) höll sitt årsmöte i
anslutning till 70-årsjubileumet i Jönköping. Trots detta
genomfördes förhandlingarna på rekordtid. Den enda fråga
som kom upp vid sidan av dagordningen var att förbundet
ska undersöka möjligheterna att få ett säravtal för gum-
mibranschen. Årsmötet beslöt att förbundsstyrelsen ska
undersöka vilka möjligheter som finns.
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Däckarmedlemmar bildar bolag
Ett antal medlemmar
inom däckkedjan
Däckarna har bildat bola-
get Däckfocus AB.
Avsikten med bolaget är
att köpa in däckverk-
städer. De första överta-
gandena är redan klara
då bolaget har köpt
Korsnäs Gummi AB i
Falun och Vulcano Däck
& Fälg i Sandviken AB
med däckverkstäder i
Sandviken och Hofors.

-Det är viktigt att påpeka
att det inte är kedjan
Däckarna somhar star-

tat bolaget, säger Mikael von
Zweigbergk,kedjeledare förDäck-

arna. Utan det är en del av med-
lemmarna iDäckarna somhar star-
tat bolaget.Samtidigt kommer alla
medlemmar iDäckarna att erbjudas
att bli aktieägare i Däckfocus.Var-
je medlem får köpa en post. Ingen
får köpa mer än en aktiepost.
– Däckfocus kommer att bilda en
verkstadskedja. De kommer att för-
värva och starta däckverkstäder.
Varje däckverkstad som bolaget
köper eller startar blir automatiskt
medlem i Däckarna, förklarar von
Zweigbergk. Så när Däckfocus
växer så växer också Däckarna.

Företagande
– Kedjan kommer att drivas på ett
sätt som efterliknar det egna före-
tagandets villkor så mycket som
möjligt.Varje person som är chef
för en däckverkstad inom Däck-
focus och som visar att han har rätt
inställning till att driva verksam- heten kommer att erbjudas delägar-

skap eller att köpa företaget,påpekar
von Zweigbergk och fortsätter:
– Däckfocus har startats på grund
av flera olika skäl både defensiva
och offensiva.Defensivt för att in-
te enbart se på när de fabriksägda
kedjorna köper upp Däckarnas
medlemmar. När nu bolaget har
startats finns också möjligheten att
erbjuda enmedlematt sälja sitt före-
tag så att det kan stanna kvar inom
Däckarna.

Bättre spridning
– Den offensiva delen är att Däck-
focus kan köpa eller starta däc-
kverkstäder på platser där Däckar-
na inte tidigare har några med-
lemmar. Då växer kedjan och får
en bättre geografisk spridning. I
detta finns också vår förhoppning
och tro att en del av ägare till däck-
verkstäder som idag ingår i andra
kedjor ska visa sitt intresse,tillägger
han.
–Den startDäckfocus har fåttmed
att övertaKorsnäsGummi ochVul-
cano är den bästa möjliga, fortsät-
ter von Zweigbergk. För Däckar-
na är det glädjande att ha kunnat
behålla Korsnäs Gummi som
medlem.TillsammansmedVulcano
får Däckarna en starkare represen-
tation i regionen.
– Det vi inom Däckarna nu har
gjort är unikt,påpekar vonZweig-

bergk.Det är första gången som ett
större antal personer som alla har
stor erfarenhet av att driva egna
däckverkstäder bildar ett bolag till-
sammans. Detta gör också Däck-
focus unikt. Ägarna vet genom
egen,ofta lång,erfarenhet vad som
krävs för att driva en gummiverk-
stad. Samtidigt är det spännande
för ägarna att göra något som inte
gjorts förut.

Duktiga personer
– Därför söker Däckfocus kontakt
med duktiga personer inom bran-
schen som både vet vad det inne-
bär att driva en däckverkstad och
som på sikt vill bli egen företagare,
fortsätter han.
Däckarna har också förstärkt sin
organisation. Mikael von Zweig-
bergk är numera anställd som ked-
jeledare för Däckarna. Samtidigt
kommer Jens Dahlhielm att arbeta
tillsammansmed vonZweigbergk.
Han är civilekonom och kommer
från Öhrlings Pricewaterhouse.
Dessutom kommer Arne Rooth
att arbeta för kedjan på konsultbasis.
Ny medlem i Däckarna ärTorleif
Granlöf som har köpt tillbaka sina
däckverkstäder i Östersund och
Järpen som han tidigare sålde till
Vianor.
Däckarna har också från första sep-
tember flyttat sitt kontor till Göte-
borg.

– Det bolag som ett antal medlemmar i Däckarna har startat är öppen
för alla medlemmar i däckkedjan och kan köpa sig en aktiepost, säger
Mikael von Zweibergk, kedjeledare för Däckarna.
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DF har blivit DFTF
Däckleverantörernas
Förening har upphört i och
med att medlemsorganisa-
tionen numera omfattar
numera även fälggrossis-
terna och tillbehörleveran-
törerna. Beslut om en ny
förening togs för några
veckor sedan.
Förkortningen DFTF som
står för Däck-, Fälg- och
Tillbehörleverantörernas
Förening.

-IntresseorganisationenDFTF äröppen för alla leverantörer till
däckbranschen och inte bara som
tidigare däckimportörerna, säger
ordföranden Per-Åke Beijersten.
Vi har redan hunnit rösta in en del
nya medlemmar i den nya före-
ningen. Samtidigt har flera företag
ansökt ommedlemskap.Så den här
förändringen har redan fått ett po-
sitivtmottagande i branschen,fram-
håller Beijersten.

– Genom att samla alla i en orga-
nisation säkerställer vi en samord-
ning som stärker hela branschen.
Det är inte minst viktigt i den ex-
terna informationen och kommu-
nikationen med myndigheter och
andra organisationer att vi agerar
tillsammans i en organisation. För
våramedlemmar är det här ett vik-
tigt steg framåt som kan ge bran-
schen ökad status och tyngd i vik-
tiga frågor, fortsätter han.

Hur påverkar detta
relationerna med DRF,
Däckspecialisternas
Riksförbund?
– Bara positivt hoppas jag, säger
Per-Åke Beijersten. Samarbetet
medDäckspecialisternas Förening
(DRF) fortsätter som tidigare.Vi
driver gemensamtDäckbranschens
Informationsråd och äger tillsam-
mans Svensk DäckåtervinningAB.
Vi diskuterar och försöker sam-
ordna olika frågor som berör båda
föreningarna och strävar efter att
bli en starkare aktör i de frågor vi
tillsammans vill driva,tillägger han.

DRF fortsätter att växa
DRF, Däckspecialisternas
Riksförbund, fortsätter att
växa och utvecklas. Antalet
medlemmar är nu uppe i
636 stycken, varav 34
stycken korresponderande.
Det framkom när DRF:s sty-
relse sammanträdde i
Halmstad den 4 september.
Samtidigt fick DRF:s nya
VD Anders Karpesjö för
första gången träffa styrel-
sen i dess helhet.

-Jag började ju det här jobbetden 1 augusti,så därmed skul-
le min ”smekmånad” kanske vara
över, säger Anders Karpesjö. De
ärenden som jag tog upp på dag-
ordningen behandlades positivt så
det känns som en bra start.
Till förbundets prioriterade frå-
gor hör haverikommissionsfrågan.

På det senaste årsmötet beslutades
att utreda om DRF skulle kunna
erbjuda expertis vad gäller hjulen-
heten åt haverikommissioner.Andra
prioriterade frågor är försälj-
ningsstatistik och certifierad däck-
tekniker, samt skapandet av en verk-
samhetsplan för åren 2008-2010.
Styrelsens val av Halmstad som
plats berodde på två saker.Dels att
Tylösandsseminariet ägde rum sam-
tidigt, dels att den nya föreningen
DFTF (Däck- Fälg- ochTillbehör-
leverantörernas Förening) hade ett
motsvarandemöte iHalmstad.Där-
med kunde styrelserna träffas och
DRF få direkt information om in-
nebörden i nya DFTF. DRF och
DFTF driver tillsammans Däck-
branschens Informationsråd och
samäger Svensk Däckåtervinning
AB. Kontinuerligt för DRF och
DFTF en dialog för att finna sam-
ordningsvinster där sådana är möj-
liga.
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Som VD för
Däckspecialisternas
Riksförbund har anställts
Anders Karpesjö, 51 år.
Under de sista tre åren
har han arbetat som kon-
sult hos Vascaia AB och
dessförinnan tio år i Det
Norske Veritas.

Utöver konsultarbetet ansvarade
han för att bygga upp DNV:s

externa kursverksamhet samt kon-
sultingen inom DNV:s maritima
affärsområde i Sverige.
Han har studerat juridik vidUpp-
sala Universitet och arbetat ett år
på tidningen Bergslagsposten och

genomgått IHR för att därefter ar-
beta som copywriter och konsult
på olika reklam- och marknads-
kommunikationsbyråer.
– Utöver att min mamma var an-
ställd undermånga år hos en däck-
verkstad i Karlskoga är min kon-
takt med däckbranschen reklam-
uppdrag för Pirelli samt fordons-
industrin genom Scania, berättar
han och fortsätter:
– För mig gäller det nu att sätta
mig in i däckbranschen och under
två dagar har jag gått Däckskolan
och får fortsätta med att etablera
kontakter.
Anders Karpesjö är gift och har
tre barn.Han är bosatt i Järfälla där
han har skaffat sig erfarenhet i olika
föreningssammanhang.

Vianor
Mikael Löfstedt, 38 år, har börjat
somnyVD förVianorAB.Hanhar
lång erfarenhet av bilbranschen
och kommer närmast från Toyota
Sweden AB där han var anställd i
nio år. De tre senaste åren som
strategisk försäljningsansvarig för
privatmarknaden. Innan dess var
han under elva år anställd hos
Saab.

Ny VD för DRF är sedan första augusti Anders Karpesjö.

Goodyear Dunlop
Nordic har fått ny vd
Till ny VD för Goodyear
Dunlop Nordic efter Otto
Drakenberg har utsetts Dario
Vicario. Han är spansk med-
borgare och kom till
Goodyear Spanien i april
2000 som VD för Dunlops
varumärke.

Dario har därefter varit direk-
tör för affärsområdet konsu-

mentdäck i Iberia.
Till Sverige flyttade han i maj i
år somConsumerBusinessDirec-
tor i Goodyear Dunlop Nordic.
Han tog examen i Industrial
Engineering vid Escuela Tecni-
ca Superior och innehar en Ex-
ecutive MBA från IESE Business
School i Spanien.
DarioVicario bor i Stockholm
med fru och två barn.Han kom-

mer att behålla sin tidigare befatt-
ning tills enefterträdareharutsetts.
Den tidigareVD:en för Good-
year Dunlop Nordic Otto Dra-
kenberg blir den första decem-
berVD för Carlsberg Sverige.

Dario Vicario, ny VD för
Goodyear Dunlop Nordic som
omfattar Norden och Baltikum.

NYA NAMN

Mikael Löfstedt

Ny VD för DRF
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Däckbranschens Informationsråd är ett branschneutralt informationsorgan för Däckspecialisternas Riksförbund (DRF), Däck-, Fälg- och 
Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF), Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) samt Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) Pontus Grönvall

Broschyrställ och broschyrer om
vinterdäck respektive sommar-
däck kan beställas genom Däck-
branschens Informationsråd till
självkostnadspris. Man kan även
beställa affischer utan kostnad.
Den som vill ha en beställnings-

blankett kan ladda ner en pdf-fil
påwww.dackinfo.nu eller kontakta
Däckbranschens Informationsråd
tel 0340–67 30 01
fax 0340–849 50
info@dackinfo.se

En tredjedel (33%) av alla un-
dersökta bilar hademinst ett sli-

tet däck, med 3 mm eller mindre
mönsterdjup.Samtidigt var det bara
ungefär var tionde (11%) somhade
koll på att däcken var slitna. De
preliminära resultaten baseras på
statistik från 1157 bilar,undersökta
vid 27 däckrazzior i 11 län, under
de två första dagarna av kampanj
Däckrazzia 2007.Medelmönster-
djupet på alla undersökta däck var
4,8 mm och andelen bilar med
minst ett olagligt däck (mindre än
1,6 mm mönsterdjup) var 4%.
Många kör ocksåmed dåligt pum-
pade däck och 9% hade bara 1,6
bar eller mindre lufttryck i minst
ett däck.69% hade inte kollat luft-
trycket den senaste månaden eller

visste inte när detta skedde senast.
Det genomsnittliga lufttrycket i
alla undersökta däck var 2,3 bar.
De preliminära resultaten från
årets däckrazzior är i princip samma
som vid de däckrazzior som
genomfördes runt om i Sverige
2005. Kampanj Däckrazzia har
skapat stor uppmärksamhet för
mönsterdjupets och lufttryckets
betydelse för trafiksäkerheten och
miljön.Men det kräver uppenbar-
ligen mer långsiktigt arbete för att
nå resultat,när det gäller att moti-
vera svenska bilister att bättre hålla
koll på däcken.
När andelen somkör på däckmed
dåligt mönsterdjup respektive på
dåligt pumpade däck minskar,blir
det flera vinster, både för den en-

skilde bilisten och för samhället i
stort. Bra mönsterdjup minskar
risken att tappa kontrollen över
bilen när det är vått på vägen.Rätt
lufttryck i däcken gör att däcken
håller längre ochminskar bränsle-
förbrukningen.Vägverkets miljö-
direktör, Lars Nilsson, betonar att
ett av demest kostnadseffektiva sät-
ten att minska klimatpåverkan är

att ha rätt lufttryck i däcken.
Under hösten kommer en even-
tuell kampanj Däckrazzia 2008 att
diskuteras i den nationella projekt-
gruppen. Samverkansparterna i
kampanjen är Polisen, NTF, Bil-
provningen, Däckbranschens In-
formationsråd ochVägverket.

Fortsatt dålig koll
Preliminära resultat från de däckrazzior som genom-
förts runt om i Sverige visar att svenskarna fortsätter
att ha dålig koll på sina däck

Kampanj Däckrazzia har skapat stor uppmärksamhet för mönsterdjupets
och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön.

Sveriges största och viktigaste
trafiksäkerhetskonferens hålls

varje år i Tylösand och kallas
Tylösandsseminariet. Arrangör är
MHF och konferensen pågick
2007 från den 3 till den 5 septem-
ber, det vill säga mitt under däck-

razziakampanjen. I år firadeTylö-
sandsseminariet 50 år och hade
även en internationell del. När-
mare 600 personer som arbetar
med trafiksäkerhet hos myndig-
heter, organisationer och företag
deltog.

Kampanj Däckrazzia hade likt
2006 en utställning under Tylö-
sandsseminariet och arrangerade
även en presskonferens.Vid press-
konferensen presenterades de pre-
liminära resultaten från de första
två dagarnas däckrazzior (som re-
dovisas ovan).
För att knyta ihop de däckrazzior
sompågick runt om i Sverigemed
Tylösandsseminariet arrangerades
en däckrazzia på vägen ut till
Tylösand, under morgonen och
förmiddagen av konferensens första
dag. Många av deltagarna som
körde bil till konferensen fick gå
igenomenpoliskontroll och nästan
alla valde också att få sina däck lite
mer noggrant undersökta.Att det
var en stor del trafiksäkerhetsfolk
som stannades i däckrazzian på
Tylösandsvägen kan kanske utläsas
ur den relativt settmindre andelen

somhade slitna däck.Även om an-
delen varmindre än i riket i övrigt
hade ändå var femte stannad bil
minst ett slitet däck, med 3 mm
eller mindre mönsterdjup. Bland
trafiksäkerhetsexperter borde an-
delen ha varit lägre,kanman tycka.

Däckrazzia i Tylösand

Läs mer om kampanj Däckrazzia
på www.dackrazzia.se.

Beställ informationsmaterial
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Marangoni satsar
Av Sven-Erik Johansson

Marangoni som är mest
känt för sitt regummer-
ingssystem RTS men att
de även tillverkar formar
och utvecklar maskiner
och teknologi för däck-
tillverkning är kanske
mindre känt. Sedan 1989
satsar de även på pro-
duktion av nydäck till
personbilar. 1989 över-
tog de Ceat-fabriken i
Anagni utanför Rom när
den såldes av Pirelli. Där
har Marangoni byggt
upp en produktion som
ligger på tre miljoner
däck om året. Under de
sista åren när Pirelli ägde
fabriken låg produktionen
på 400 000 däck om året.

Produktionen i fabriken har
ökat kontinuerligt och där-
med satsningar på nyamark-

nader. Flera medarbetare i företa-
get har gedigna kunskaper efter att
tidigare ha arbetat för andra däck-
tillverkare. Idag säljs 18 procent av
produktionen i Italien och 82 pro-
cent på export.Den totala kapaci-

teten i fabriken ligger på 3,5 mil-
joner däck.
–Därför satsar vi nu på nyamark-
nader framförallt i Europa och spe-
ciellt viktigt för oss är Skandinavi-
en, sägerDerekCarruthers,mark-
nads- och försäljningsansvarig hos
Marangoni. För att få en starkare
ställning i Skandinavien kommer
vi i höst utmed ett nytt dubbat vin-
terdäck 4ice.Vi börjar lite blygsamt
med fyra dimensioner som sedan
kommer att utökas.

Från grunden
– Marangonis personbilsdäck har
tidigaremarknadsförts i Sverige av
olikamindre importörer av och till,
vilka kanske inte hade kapacitet att
växamed oss och för att vi inte sat-
te tillräckligt fokus på dennamark-
nad, säger Mats Ruona, ansvarig
förMarangoniTyre i Skandinavien.
–Vi bygger nu upp försäljningen
från grunden i de nordiska länder-
na. I Norge har vi en bra plattform
med Nordisk Däck Import (NDI)
som importör med sina över 200
fristående däckverkstäder anslutna
till SuperDekk. I Sverige har vi två
grossister.Det ärDisab iMalmö som
täcker Skåne-regionen och somnu
även finns i Stockholm.Den andra
är Gummigrossen i Örnsköldsvik
som svarar för resterande delar av
landet samt även Stockholm.I Fin-
land har vi en lokal grossist KM-
RRRYhtiöt OY som täcker hela
landet och har redan lyckats bygga
upp ett bra återförsäljarnät.

– Det vi nu får är ett mer anpas-
sat däckprogram för Norden med
det nya dubbdäcket.Ett dubbdäck
har stor betydelse för försäljning-
en och ger uppmärksamhet på
marknaden. I vårt program finns
också odubbade vinterdäckMeteo
Esc och Meteo HP, fortsätter han.
Det nya dubbade vinterdäcket har
en ny gummiblandning med rikt-
ningsbestämt mönster och ny sid-
väggskonstruktion förstärkt skuld-
ra för bättre sidostabilitet och bätt-
re grepp på snö och is. Gummib-
landningen är HA-oljefri utveck-
lad för det nordiska klimatet.Däck-
ets tester har utförts både i Italien
och finska Ivalo.

Eget kraftverk
Vid fabriken iAnagni har man ett
eget kraftverk som med en paten-
terad metod eldas med kasserade
och gamla däck.Vid förbränning
återvinns kemiska beståndsdelar
från materialet genom en speciell
process och används på nytt i pro-
duktionen av däck. Det övriga
energiåtervinns till värme som se-
dan omvandlas till elenergi.Den el
som företaget inte själva använder
säljs vidare ut på stamnätet.
– Det är ett unikt system som
Marangoni är ensamma om och
har patent på, säger Ruona.
De däck sommarknadsförs i Sve-
rige utöver det nya vinterdäcket är
sommardäcken Trio,Vanto, Zeta
Linea ochMythos samt SUV-däck-
etMaxo ochM100LT för lätta last.

Garanti
– Det program vi har av sommar-
däck omfattar 95 procent av per-
sonbilsparken, påpekar Ruona.Vi
har också det nya sommardäcket
Verso som är ettT-,H-,V- ochW-
däck som utökas med fler dimen-
sioner upp till 17 tum. De har en
slitbana med Cap/Base-metoden.
Samtliga däck från Marangoni har
garantin LifetimeWarrenty.Det be-
tyder att om däcket får någon ska-
da byts det ut mot ett nytt.
– Detta är för att ge konsumen-
ten en säker i fall något inträffar,
säger Ruona.
Stora investeringar har gjorts i
fabriken och 50 miljoner euro har
investerats de sista fem åren samt i
en ny lagerbyggnad för 12 miljo-
ner euro.

Ny teknologi
– Framför oss har vi också ett am-
bitiöst investeringsprogram. Både
i utvecklingen av nya däckoch snart
bland annat en revolutionerande
ny teknologi MTM, vilket är en
helautomatiserad industriell pro-
duktionslinje för en rationellare
produktionmed en hög kvalité,sä-
ger Carruthers.
Själva koncernenMarangoni om-
sätter 340 miljoner euro och har
1 800 anställda.Av det koncernen
tillverkar stannar 41 procent i Ita-
lien och 40 procent exporteras till
övriga Europa och resterande till
övriga världen.

I höst kommer Marangoni med det nya dubbdäcket 4 ice och
därmed får Marangoni ett däckprogram mer anpassat för Norden.

Ansvarig för den skandinaviska marknaden hos Marangoni är
Mats Ruona som håller på att bygga på ett försäljningsnät av
däckgrossister i de olika länderna.
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på Skandinavien
Det är en modern fabrik som Marangoni har byggt upp efter att
de köpte den gamla Seat-fabriken av Pirelli.

– En speciellt viktig marknad för oss är Skandinavien, säger Derek
Carruthers, marknads- och försäljningsansvarig hos Marangoni.
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-Det är nya radialdäck från
26,5 tum och uppåt
som det är svårt att få

tag i.Vi märker det tydligt då vi
dagligen får förfrågningar.Trots att
produktionen går på högvarv har
vi svårt att kunna leverera till alla
som vill ha. I höst kommer vi att
utöka personalstyrkanmed fyra an-
ställda och hoppas att det ska hjäl-
pa oss en del,sägerThomas Linder,
ägare till EmgeveAB.
Orsaken till den globala brist som
har uppstått av EM-däck är den
världsomspännande högkonjunk-
turen och den industriella utveck-
lingen i Asien.Det har ökat efter-
frågan på entreprenadmaskiner,
samtidigt som alla gruvor bryter så
mycket malm de hinner med för
att klara efterfrågan.

Nya gruvor
–Vi märker det här i Norrland då
nya gruvor har startats och i en del
nedlagda gruvor har brytningen
återupptagits.Det ökar efterfrågan
på både maskiner och däck, påpe-
kar Linder.Samtidigt krävs det nya
vägar och upprustning av gamla
vägar för att kunna forsla malmen
från gruvorna. Även till dessa ar-
beten krävs det entreprenadmaski-
ner. Så den situation vi befinner oss
i är som en uppåtgående spiral där
efterfrågan hela tiden ökar i takt
med att de däck som finns på ma-
skinerna slits ut.
Den brist på EM-däck som har
uppstått förväntas pågå två till tre
år till.Däcktillverkarna investerar i
utökning av produktionen i de
fabriker som finns och etablerar

också nya fabriker. Frågan är vad
som händer när det blir jämvikt i
tillgång och efterfrågan.

Ökat medvetande
– Fördelenmed den situation vi nu
har är att vi har kunnat öka priser-
na och får betalt för de invester-
ingar somhar gjorts de senaste åren
för att förbättra produkterna.Sam-
tidigt har medvetenheten hos fö-
retagen ökat för de ekonomiska
fördelar som det är med regum-
merade däck.Detmärker vi genom
att efterfrågan på EM-däck även
har dragitmed sig demindre däck-
en. Det är bara att hoppas att den-
na medvetenhet hos företagen
kommer att fortsätta även när till-
gången på nya däck ökar, framhål-
ler Linder och fortsätter:
– Det som också kan inträffa är
att tillgången på bra stommar kan
minska då företagen låter däcken
vara kvar på maskinerna till de är
totalt utslitna. Så effekten för oss
regummerare av den däckbrist som
har uppstått kan blir som att kissa
i byxorna. Först värmer det gott
och sedan blir det iskallt.
– För oss regummerare gäller det
nu när efterfrågan är på topp att in-
formera om bra däckekonomi hos
våra gamla kunder och främst bland

de nya som nu har tillkommit.För
den situation som nu har uppstått
kommer att plana ut,tillägger han.

Nya aktörer
Utöver regummering har entre-
prenadföretagen också upptäckt att
för vissa arbeten går det att använ-
da diagonaldäck på sina maskiner.
Samtidigt är det inte bara de stora
däcktillverkarna av radialdäck för
EM som ökar produktionen.Nya
aktörer är på väg in på marknaden.
Det är däcktillverkare främst i Ki-
na och Indien som har börjat lära
sig radialtekniken vid tillverkning
av EM-däck.
– Detta är något vi har märkt då
vi ibland får in stommar från des-
sa länder. Kvalitén har successivt
ökat och främst gäller det Kina,sä-
ger Linder.
Emgeve startades 1978 somdäck-
verkstad iMalå.1991 utökades den
med regummering. Idag regum-
meras 2 000 entreprenaddäck om
året.Till företaget hör också en
däckverkstad i Kristineberg ett par
mil frånVilhelmina.Av de däck som
företaget regummerar gårmerpar-
ten till mellersta och södra delen
av Sverige.
Företaget omsätter 25 miljoner
kronor och har 20 anställda.

Av Sven-Erik Johansson

Bristen på nya entreprenaddäck och främst EM-däck
har ökat efterfrågan på regummerade däck. Emgeve i
Malå är ensamma i Skandinavien om att ha renodlat
sin regummeringsverksamhet till att bara omfatta
stora däck. Där märks den bristsituation som har upp-
stått. Under de senaste två åren har produktionen ökat
med 50 procent.

Brist ökar produktionen

-För oss har bristen på entreprenaddäck, och främst de över 26,5 tum, haft fördelar och vi har ökat produktionen med 50 procent, säger Thomas Linder,
ägare till Emgeve i Malå, th. Här tillsammans med sonen Jon.
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Däck för anläggningstrafik
Continental lanserar en
ny däckserie för anlägg-
ningstrafik. Det är HSC 1,
HDC 1 och HTC 1. Det
som skiljer däcken från
sina föregångare är
större mönsterdjup och
ökad volym gummi i slit-
banan.

Den globala anläggningstrafiken
står för runt 750 miljarder ki-

lometer per år.Körning sker både
on-road och off-road. För fordon
som huvudsakligen körs på vägar
är HSR 1 och HDR+ de bästa
däcken medan HSO och HDO är
konstruerade för renodlad off-ro-
ad. De nya däcken som nu lanse-
ras passar in mellan dessa två an-

vändningsområden.
Den nya däckserien har ett star-
kare andra och tredje bälte i stom-
mens gördelpaket som gör däcken
mer robusta.
– Den nya 1-serien har blivit mer
förbättrad vad gäller hållbarhet och
milage jämfört med den tidigare
generationen av+-däck,säger Ka-
rim Fraiss, produktutvecklingsan-
svarig på divisionen för tunga däck
hos Continental AG.
– Den nya serien känns igen på
utseendet.Tidigare fanns det en-
dast en version avHSC+medkraf-
tiga skuldror och tre runtgående
spår.Däckmönstret på HSC 1 va-
rierar beroende på däckstorlek som
är 11-, 12- och 13 R 22,5 som är
vanliga för terrängbruk och har tre
spår och känns igen på skuldran
som är optimerad för grepp, fort-
sätter han.

Liknande förbättringar har gjorts
på drivdäcket HDC 1.Samtidigt
har de vinklade hörnen på
mönsterklackarna förbättrat däck-

ets självrensande förmåga och att
däcksidorna buktar mindre än ti-
digare.

NOTERAT

Goodyear hjälper
bilister spara pengar!
För andra året i rad genomförde Goodyear i somras den stort uppslagna
kampanjen ”FreeAir” på dennordamerikanskamarknaden. Bilförare
inbjöds då att utan tidbokning rulla in till en Goodyear-återförsäljare
för gratis kontroll av lufttrycket och däckensmönsterdjup. Vid behov
justerades också lufttrycket.

- När bränsleprisernas är så höga som de är idag är det lätt att för-
medla vikten av däckunderhåll, sägerGoodyears JoeyVaselli och räk-
narmed attGoodyears sommarkampanj kan besparaUSA:s bilförare
mer än 1,5 miljard dollar i onödiga bränslekostnader!
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Av Sven-Erik Johansson

I högsommarvärme med
över 30 grader hölls årets
Autopromotec i Bologna.
Årets mässa slog alla
rekord med en utställ-
ningsyta på 130 000
kvadratmeter fördelat på
elva hallar. Antalet utstäl-
lare uppgick till över
1 300. Om så mässan
pågick under fem dagar
var det svårt att hitta rätt.
Värmen gjorde också sitt.
Efter en timme minskade
intresset vad som fanns i
de olika montrarna.

-Det gäller att veta vad
man är ute efter, säger
BennyKristensen,äga-

re till NordiskDäck Import i Dan-
mark.Veteran efter att ha besökt al-
la Autopromotec sedan 1977.

– Det går inte att besöka alla hal-
larna.Utan koncentrera sig på dem
som har produkter somman är in-
tresserad av.Imitt fall däck ochma-
skiner för däckverkstäder säger han
och fortsätter:
– Samtidigt harmässan utvecklats
allt mer att bli en mötesplats för de
olika aktörerna inombranschen för
att träffas. De direkta nyheterna
bland det som visas upp i de olika
montrarna blir allt mindre. Samti-
digt har utställarna lärt sig att när
de har en stor nyhet för branschen
har de en egen visning och pre-
sentation av sin produkt. Risken
finns annars att de försvinner i det
stora utbudet.

Förändring
Det som märktes i de hallar som
var avdelade för däckbranschen var
förändringen på regummeringsi-
dan. Det som nu gällde var stora
vulkaniseringspressar för däck 26,5
tum och mer.Till stor del beroen-
de på den brist som är på nya stora
däck.
– Det är på regummeringsidan
som den stora förändringen har

Här bjuder Sven Möller, Safety Seal Europé, th, Sonia Matteoni och
Udo Lippert på en tallrik med svenska delikatesser.

Rekordmässa
Regummering av däck var ett synligt tema i hallarna för däck vid årets Autopromotec i Bologna. Till stor del beroende av brist på stora nydäck i radialteknik.
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skett. När jag besökte mässan un-
der de första åren var regummer-
ing mycket stort. Det har sedan
minskat och främst när det gäller
personbilsdäck, påpekar Kristen-
sen. Orsaken är att nydäcken har
blivit billigare.Främst däck frånAsi-
en och då Kina som har fått en allt
bättre kvalité. De stora kinesiska
däcktillverkarna har teknisk sup-
port från de stora internationella
däcktillverkarna som en gång de
mindre europeiska däcktillverkar-
na hade.Allt går igen.
Trots att det i förhandsreklamen
för mässan var uttalat att det främst
skulle satsas på utställare från Eu-
ropa fannsmånga utställare frånAsi-
en och då främst från Kina på plats.
Dels i egenmonter eller hos en eu-
ropeisk importör.
– Så det är ingen konst att hitta
däck,sägerKristensen.Trots det har
det blivit en helt ny marknad.Alla
vill sälja stora däck. Det har blivit
svårt att hitta till exempel 13 tum.
Några företag har helt stoppat till-
verkningen av dessa då prisnivån är
för låg.Vill man köpa mindre däck
är det nästan nödvändigt att affä-
ren också omfattar däck i 16 och
17 tum. Så mycket talar för att de
mindre däcken blir dyrare.

Många besökare
På plats var också rättmånga svens-
ka besökare.Det hade varit fler om
inte flygförbindelserna i Europa de

första dagarna mässan var öppen
hade drabbats av stora förseningar
och inställda flygavgångar på grund
av bland annat strejk.
Bland besökarna fanns hela led-
ningen för Däckforum 2000 i Gö-
teborg och representanter från
CTT.
På maskinsidan fanns Milan Ni-
kolic frånNyaDäckmaskiner bland
besökarna och även Hans Claeson
som hade sällskap med Hans och
Inga Elf frånVanadis Gummi.
–Några direkta nyheter upptäckte
jag inte,sägerNikolic och fårmed-
håll av Hans Claeson. Utan mäss-
besöket för mig är att träffa gamla
vänner inombranschenhos deolika
företagen som ställer ut.För de kon-
takterna är viktiga.

Viktig mässa
Svenska utställare var det inte
många. På plats med stor monter
var Safety Seal Europé.
– För oss är detta en viktig mässa,
säger Sven Möller, marknadschef
för Safety Seal. Då vi i montern
också har representanter för de
bolag i Europa som säljer våra pro-
dukter.
På platsmed egenmonter var ock-
såAlesco International i Göteborg
som tillverkar induktionsvärmare.
På plats fanns också Car-O-Line
SwedenAB,HedsonTechnologies
AB och Opus ProdoxAB. En av de svenska utställarna var Alesco International i Göteborg.

I montern fanns Lars Hammerstrand, tv, och Neil McCartney.

– Autopromotec har utvecklats till en mötesplats för branschen och de
direkta nyheterma bland det som visas upp i de olika montrarna blir allt
mindre, säger Benny Kristensen, ägare till Nordisk Däck Import, som har
besökt mässan i Bologna sedan 1977.

Bland besökarna från Sverige fanns också Hans och Inga Elf från Vanadis
Gummi i Stockholm tillsammans med DRF:s förbundsordförande Hans
Claeson, th.
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Däck för fjärrtrafik
Två nya lastbilsdäck för
fjärrtrafik har Goodyear
kommit med i sommar.
De båda däcken har den
nya tekniken FuelMax
som ingår i det som kal-
las för Max Technology.
FuelMax är en ny inno-
vativ blandning för slit-
banan med högt innehåll
av kisel i kombination
med ett särskilt utvecklat
slitbanemönster.

Prestandan för däck på lastbi-
lar i fjärrtrafik utgör 30 pro-
cent av den totala driftskost-

naden. En nyligen gjord under-
sökning avMercer iTyskland visar
att däck påverkar fyra av nio prio-
riterade områden för lastbilskun-
der. De fyra områdena är bränsle-
förbrukning, tillgång till reservde-
lar, tidsåtgång för reparationer och
kostnad per kilometer.

Stor andel
Samtidigt utgör fjärrtransporter en
allt större andel av den totala trans-
portmängden i Europa. De utgör
för närvarande uppskattningsvis 70
procent och samtidigt ökar den to-
tala mängden gods.
De båda nya däcken är Marathon
LHS ll för styraxel och LHD ll för
drivaxel. Den nya gummibland-
ningen i slitbanan minskar rull-
motståndet och däcket slits mindre
och jämnare samtidigt som egen-
skaperna på vått underlag har bli-
vit bättre.

Längre körsträcka
LHS 11-däcket har ett slitbane-
mönster med fem ribbor och sex
ribbor på däck med relationen 65
och högre. Dessa förlänger kör-
sträckan ytterligare och ger ett
jämnt slitage.
För bättre bromseffekter på vått
underlag har däcket sidokantla-
meller och Flexomatic lameller
med 3D-BIS våffelblandsteknik.
För att skydda däcket mot in-
trängande stenar finns ett skydd in-

tegrerat i spåren, vilket ökar re-
gummeringsförmågan.
LHD ll-däcket för drivande axlar
har utformats parallellt med LHS
ll-däcket. Lastbilsmotorer med en
effekt som överstiger 500 hk och i
synnerhet bromssystemmed avan-
cerade retardrar alstrar krafter som
tidigare däck inte var utformade
för. Därför är det nya däcket det
första rotationsbestämda för driv-
axlar som Goodyear har tillverkat.

Tänjbar stomme
Stommen av metalltråd har fått en
ny utformning som gör den ex-
tremt tänjbar. Metalltrådarna för-
stärker motståndskraften mot
sprickor och förhindrar korrosion
och förbättrar hållbarheten och
motståndskraften mot skador..
Däcket LHS ll finns i nio olika di-
mensioner från 55 till 80 profil.
LHD ll finns i sju olika dimensio-
ner från 60 till 80 profil.

LHS II har ny gummiblandning i
slitbanan som minskar rullmot-
ståndet och förlänger körsträckan
och ger ett jämnare slitage.

LHD II är det första rotationsbe-
stämda däcket för drivaxlar som
Goodyear har tillverkat.

Rullmotståndet testades av
Marathon-däcken med två
identiska Daf XF 105,460
med nya respektive tidigare
generation LHS- och LHD-
däck. Bilarna rullade fritt från
40 km/h och bilen med de
nya däcken rullade cirka 30
meter längre.
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Ny generation lastbilsdäck
Av Sven-Erik Johansson

Däcken Regional RHS 11
för styraxlar och Regional
RHD ll för drivaxlar är de
första däcken i en ny
generation från
Goodyear med KMax
Techonolgy som ingår i
Max Technology. KMax
Technology är en kombi-
nation av specialiserad
däckkonstruktion,
mönsterutformning och
speciella material.
Däcken klarar upp till 25
procent längre körsträcka
jämfört med tidigare.

Regionala transporter är
mycket krävande för däck.
De finns på fordon som star-

tar och stannar ofta,utsätts för sto-
ra sidokrafter på vägar och rondel-
ler. Samtidigt utgör regionala trans-
porter den största sektorn inom
marknaden för lastbilsdäck och står
för 45 procent av försäljningen.Det
kanöversättas till ettmarknadsbehov
på nästan två miljoner däck per år.

En bedrift
– Kraven på dagens däck för regi-
onala transporter är tveklöst högre
än förr.Driftförhållandena ärmyck-
et tuffare och dessutom används de
inom fler områden.Att kunna ut-

veckla denna nya däckgeneration
som lever upp till de tuffare kraven
och med råge överträffar före-
gångaren och konkurrensen är en
bedrift för oss, säger Henry John-
son,VD för lastbilsdäck hos Goo-
dyear DunlopTires Europé.
För att uppnå de nya fördelarna
har gummiblandningen i slitbanan
fått en hög andel kisel och ett spe-
ciellt utformat tvärbindningssystem.
Det ger bättre motståndskraft mot
slitage,bättre väggrepp på vått un-
derlag samt bättre bränsleekonomi.
Slitbanans mönster har fem rib-

bor. Flexomatic lamellermed 3D-
BIS våffelbladsteknik och kantla-
meller är integrerade i däcket för
att få bra bromseffekt vid vått un-
derlag och jämnt slitage.

Tänjbar stomme
Stommen avmetalltråd är extremt
tänjbar och förstärker däcketsmot-
ståndskraft mot sprickor och för-
hindrar korrosion och förbättrar
hållbarheten ochmotståndskraften
mot skador.
TÜV har utfört jämförande tester
mellan det nyaRHS ll och konkur-

renter.Testet visade att det konkur-
rentdäck som jämfördes med RHS
ll hade över 13 procent sämre resul-
tat när det gällde rullmotstånd.
Testen för bromseffekt på vått un-
derlag utfördes på betong och as-
falt. På betong varRHS ll över fem
procent bättre än sin föregångare
RHS och över åtta procent bättre
än konkurrenten.
Regional RHS ll finns i nio oli-
ka dimensioner och RHD ll i åtta
olika dimensioner.

RHS II är ett nytt regionaldäck för
styraxlar och är bland de första
däcken i Goodyears nya generation.

Ny försäljningschef för lastbilsdäck hos Goodyear Dunlop Nordic är
Serge Daleiden. Han kommer närmast från Goodyear Dunlop i Tysk-
land.

Dubbdäck för varubilar
Vredestein kommer i
höst med ett nytt dubb-
däck som är speciellt
utvecklat för varubilar.
Däcket Comtrac Ice ingår
i företagets Comtrac-
serie.

Däcket har en riktad slitbana
med två längsgående spår.
Gummiblandningen i slit-

banan är utvecklad för att klara
mycket låga temperaturer på både
snö och is. En extra säkerhetsga-
ranti är att däckstommen har stål-
förstärkningar.
Dubbarna i däcket är av hårdme-
tall.Dubbkärnans hårdhet ochmått
har specialanpassats till slitbanans

utslitningsgrad.Dubbkonstruktio-
nen använder en trippelfläns som
minskar risken för dubbförlust.
Däcket finns i sju dimensioner i 15
och 16 tum samt i profilerna 65-
och 70 profil.

Vredestein har kommit med ett
dubbdäck som är särskilt utvecklat

för varubilar.

RHD II för drivaxlar med den nya
tekniken som klarar upp till 25
procent längre körsträcka jämfört
med tidigare däck.
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De första däcken på den eu-
ropeiska marknaden med
den nya tekniken är Om-

nitracMSS styrdäck ochOmnitrac
MSD drivdäck. Båda däcken i di-
mensionen 13 R 22.5.Dessa däck
finns tillgängliga för eftermarkna-
den och för originalmontering till
lastbilar tillverkade avRenault och
Volvo.
I år kommer också MSS- och
MSD-däck med dimensionen
315/80 R 22.5 och MSS med di-
mensionen 385/65R 22.5 att fin-
nas på marknaden. Dessa däck är
utformade för användning inom
byggnads- och avfallsindustrin.

Etablerad produkt
– På mycket kort tid har Duraseal
blivit en etablerad produkt.Att bå-
de Renault och Volvo erbjuder
däcket på sina fordon för byggsek-
torn visar detta,säger Pietro Saletta,
marknadsdirektör för lastbilsdäck i
Europa för Goodyear Dunlop.
Däcken med Duraseal-tekniken
är konstruerade med ett extra la-
ger i slitbanan.Det är tillverkat av
en särskild gul geléliknande gum-
miblandning som flyter in i punk-
teringen och skapar en lufttät tät-
ning när ett föremål till exempel
en spik tränger in i däcket.Den kan
täta en punktering som är upp till
sex millimeter grov och kan göra
det upprepande gånger utan att

däcket behöver repareras och utan
attny tätningsmassabehöver fyllaspå.
När föremålet somorsakar punk-
tering tas bort flyter tätningsmas-
san in i håligheten.

Klarar regummering
Föremålen i däcket kan vara kvar
under den tid då lastbilen är i drift.
Vid en uppvisning klarade en last-
bil avsedd för blandade tjänster av
att få 51 punkteringar utan att för-
lora trycket.Tekniken påverkar in-
te däckets regummeringsförmåga
då det är fritt från lösningar och
brandsäker. Efter regummering
finns den speciella gummibland-
ningen kvar i däcket.
Flytande tätningsmedel kan orsa-
ka balanseringsproblem.NärGoo-
dyears ingenjörer för fem år sedan
återupptog arbetet med tätnings-
medel för däck var inriktningen att
det inte fick påverka däckets ba-
lansering. Denna gång för lastbils-
däck. Det de kom fram till är att
Duraseal,somutgör ett lager i däck-
et reagerar annorlunda än andra
blandningar under vulkningspro-
cessen. I regel härdas blandningar
när värme tillförs.Duraseal-bland-
ningen får en tuggummiliknande
konsistens när däcket vulkaniseras.
– Med denna teknik har vi för
många åkerier löst ett stort pro-
blem, säger Saletta. Marknadsun-
dersökningar visar att sopbilar och

fordon avsedda för byggplatser kon-
tinuerligt tvingas reparera och by-
ta ut punkterade däck.Detta med-
för stora kostnader för reparatio-
ner och stillestånd.Det problemet
har vi nu löst.

Tålig konstruktion
Omnitrac-däcken har en tålig kon-
struktion för attminska skador.Slit-
banan är utformad för att så få ste-
nar som möjligt ska fastna och ge
ett bra grepp på hala och lösa un-
derlag.
Däcken har också Goodyears
ECD-teknik som innefattar en kor-
rosionsbeständig polyamidspärr för
att skydda de höghållfasta stålban-

den och förhindra att fukt tränger
in.Dessutom fungerar de som för-
stärkning och skydd mot olycks-
risker.
I årets Dakar-rally var de båda
Renault Kerax 4x4 servicelast-
bilarna utrustade med specialtill-
verkade Offroad ORD 14.00 R
20-däckmedDuraseal-teknik.Trots
de tuffa omständigheterna klarade
båda fordonen sammanlagt 20 000
kilometer utan att drabbats av några
däckproblem.
–De fungerade perfekt som däck
till servicebilarna i rallyt mellan
LissabonochDakar.Det visar verk-
ligen vilka extrema situationer som
dessa däck klarar av,påpekar Saletta.

Däcket som reparerar sig själv

Av Sven-Erik Johansson

Goodyear lanserar nu sitt
Duraseal lastbilsdäck i
Europa. Det är däcket
som reparerar sig själv vid
en punktering. Det första
däcket med Duraseal-
tekniken är det nya last-
bilsdäcket Omnitrac för
blandad körning. Genom
ett inbyggt tätningsme-
del i däcket hindras luft
att läcka ut om ett före-
mål med en diameter
upp till sex millimeter
tränger in i slitbanan. Däcken med Duraseal-tekniken har ett extra lager i slitbanan, som är gul på bilden, som är tillverkad av en

särskild geléliknande gummiblandning som flyter in i punkteringen och skapar en lufttät tätning.

Tätningsmassan tätar en punktering som är upp till sex millimeter grov
och kan göra det upprepande gånger.
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Nytt lastbilsdäck
Michelin har kommit
med ett nytt lastbilsdäck
för semi-trailers som kör
långa och medellånga
transporter. Däcket, XTE
3, har en bredare slitbana
och djupare däckmönster.
Enligt Michelin ökar
däckets livslängd med 15
procent jämfört med
föregångaren XTE 2.

Jämförtmed sin föregångare har
det nya däcket en 20 millime-
ter bredare slitbana och 17milli-

meter djupt mönster, vilket enligt
Michelin ökar livslängden med 15
procent.
Det ökade mönsterdjupet, för-
stärkta sidor och mer gummi i
skuldran ger ett bättre skydd mot
slitningar i kurvtagningar.Det gör
däcket lämpligt för fler typer av
körförhållanden än föregångaren.
Stomkonstruktionen ger hög re-

gummerbarhet och däcket kom-
mer att finnas tillgängligt iRemix-
version.
Däcket finns i dimensionerna
385/65 R 22,5 och ersätter före-
gångaren XTE 2.

Michelin har kommit med ett nytt
däck för semi-trailers. Däcket har
bredare slitbana och djupare
däckmönster.

Vinterdäck för
mycket kalla klimat
Vredestein har utökat sitt
vinterdäcksortiment med
Nord-Trac Xtreme som är
utvecklat för mycket kall
väderlek. Däcket är tradi-
tionsenligt utvecklat i
samarbete med design-
företaget Giugiaro
Design.

Däcket är ett typiskt nordiskt
däck som är utvecklat speci-

ellt för Skandinavien, de baltiska
länderna och Ryssland.
Däcket har enmjuk slitbana.Slit-
banans sajpteknologi har raka saj-
par i däckets rotationsriktning. I
skuldran har sajparna ett sicksack-
utförande.
Sidoväggarna är förstärkta och
däckgördelns konstruktion ger bra
stabilitet,vilket gör att däcket även

passar för tyngre fordon.
Däcket finns i fyra dimensioner i
16 och 17 tumoch i profilerna från
45 till 65 profil.

Vredestein har utökat sitt vinter-
däcksortimentmedNord-Trac Xtre-
me somär ett högprestandadäck för
mycket kalla klimat.
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Ny kylteknik för Run Flat
Bridgestone har utvecklat
en ny kylteknik, Cooling
Fin, som gör att RFT-
däck (Run Flat Tyre) kan
användas på fler typer av
bilar. Svårigheten med
tekniken är att hitta ett
sätt att minska den vär-
meutveckling som upp-
står vid böjningen av
däcksidan vid körning
med förstärkt sidovägg
där trycket har förlorats.

Cooling Fin-tekniken är en
ny lösning där man använ-
der luftvirvlar som skapas av

utskjutande delar på ytan av däck-
ets sidovägg,i riktning mot hjulets
mitt, för att kyla däckets sidovägg.
Detta gör det möjligt att skapa
RFT-däck för vissa stadsjeepar och

andra större personbilar samt
mindre transportfordon där däck-
ets höga profilhöjd gör att mycket
värme alstras i sidoväggen vid kör-
ningmed lågt tryck.Hittills har för-
stärkta sidoväggar iRFT-däck bara
kunnat användas på vanliga per-
sonbilar. Bridgestone har ansökt

om patent på tekniken.
–Vi tror att denna teknik i fram-
tiden kommer att göra det möjligt
att använda lättare sidoförstärkan-
de gummi, vilket minskar total-
viktenochökar komforten vid nor-
mal körning, säger man från Brid-
gestone.Vi kommer att arbeta vi-

daremed forskning och utveckling
på området för att kunna börja an-
vända tekniken i andra däck.
Dennya tekniken planeras att pre-
senteras på olika vetenskapliga kon-
ferenser i Japan och på andra vik-
tiga teknikmarknader.

Den nya tekniken använder luft-
virvlar som skapas på utskjutande
delar på ytan av däckets sidovägg.

NOTERAT
Ny ordförande
för Bipaver
Vid Bipavers årsmöte i Bologna,
i sambandmedAutopromotec,
valdes Peter Hülzer från BRV i
Tyskland till ny ordförande.Han
efterträdde Richard O´Connell
från England som har varit ord-
förande i den europeiska bran-
schföreningen för regummer-
ingsföretag under de sista två
åren.
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Datasystem för däckförvaring
Formac AB i Växjö har
tagit fram ett datasystem
för märkning av däck vid
förvaring. Det är ett
system anpassat för
mindre däckverkstäder
och bilhandeln där infor-
mation om kund och däck
skrivs in i datorn. En eti-
kett skrivs sedan ut och
fästes på däcket.

-Det system som vi har
tagit fram är ett kom-
plementtilldemeravan-

cerade som finns påmarknaden.Det
är anpassat förmindredäckverkstäder
och även kostnaden för systemet,
sägerClifordMattisson,hosFormac,
som har utvecklat programmet.
Det enda som krävs är program-
varan för datorn, skrivare och eti-
ketter.
När kunden kommer till däck-
verkstadenmed däck för förvaring
registreras kunden med namn och
bilens registrering.Olika etiketter
skrivs ut.Vita för vinter och gröna
för sommar.

Däckets status
– I datorns program skrivs däckens
förvaringsplats i lagret in.Även in-
formation om däckets status och

millimeteruppgifter skrivs in.Verk-
staden kan sedan kontrollera om
däcken klarar en vinter eller som-
mar till ochmeddela kunden detta,
förklarar Mattisson och fortsätter:
– Även andra uppgifter kan läggs
in i programmet till exempel däck-
ets obalans och snedslitning.
–När etiketterna till däcken skrivs
ut på skriven får kunden också ett
kvittopådäcken.Etiketten fästerock-
såpåen fuktigyta,tilläggerMattisson.

I programmet går det att söka på
både kundens namn och bilens re-
gistreringsnummer.

Säkerhet
– En säkerhetsdetalj är att när per-
sonalen på däckverkstaden har varit
inne i programmet måste de av-
sluta med sin signatur för att det
ska släckas ned.Detta för att kon-
trollera, vilken som senast var inne
i programmet, påpekar Mattisson.

Det går också att lägga till ettmail-
verktyg till programmet för att
skicka e-post med meddelanden
till kunderna som är registrerade i
programmet.
– Det ger en möjlighet till mer-
försäljning för däckverkstaden,säger
Mattisson.
Hjulius, som programmet heter,
är även anpassat för bilhandeln och
deras däckhantering.

Vid mässan i Bologna presente-
rade John Bean en ny auto-

matisk scannermaskin.Den mäter
in hjulets utformning, hjulets
orundhet, hjulets sidokast, för-
skjutning och fälgens inre utform-
ning för placering av dolda klis-
tervikter. Maskinen kan utrustas
med automatiskt nav.
– Det är verkligen en helt auto-
matisk scannermaskin av hög klass
som är till stor hjälp på däckverk-
städerna, säger PatrikNikolic,Nya
Däckmaskiner, som marknadsför
den nya maskinen.

– Det datasystem som vi har tagit fram för märkning av däck är anpassat för mindre däckverkstäder och
bilhandeln, säger Cliford Mattisson, Formac AB i Växjö.

NOTERAT

Automatisk scannermaskin

John Bean har
kommit med en ny
helt automatisk
scannermaskin.

Michelin tror
på ökad vinst
Trots höjda råvarupriser och en
vikandeUSA-marknad tror före-
trädare förMichelin på ”en avse-
värd vinstökning” under 2007.
Michelin bygger sin prognos på
en stark efterfrågan och tvåsiff-
rig efterfrågeökning på lv-däck i
Europa, Asien och Syd-Amerika.
Däremot kommer försäljningen
av såväl pv-däck för original-
montering samt lv-däck för såväl
originalmontering som efter-
marknad att understiga 2006 års
resultat. Däremot förväntas pv-
däck samt lätta last för efter-
marknadenattökamed2procent.
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AutoSock finns nu även för
lastbilar. Det norska företa-
get har tagit fram en frik-
tionsstrumpa som kommer
att finnas i fyra dimensio-
ner. Den nya strumpan har
testats i Sverige och Nya
Zeeland.

-Testresultaten var entydiga.
Med AutoSock minskade

bromssträckan på snö och is med
20 respektive 14 procent. Samti-
digt ökade backtagningsförmågan
på isigt underlag med 20 procent
och accelerationen på ismed drygt

30 procent,säger Lars Elgestål,NDF
i Mölndal.
De hanteringsmässiga fördelarna
med AutoStock är detsamma för
lastbilar som personbilar.Monter-
ing på de yttre drivhjulen behöver
inte tamer än 90 sekunder och kan
göras i backe.Vikten är låg ochAu-
toSock för lastbilar väger bara 900
gram och kräver inte större ut-
rymme än en sammanvikt herr-
skjorta.
–Trots att det har varit sommar är
intresset för den nya lastbilssockan
mycketstor.Viharredanfått förhands-
förfrågan från åkeriföretag sompla-
nerar att utrusta sina lastbilar med
AutoSock, påpekar Elgestål.

AutoSock
för lastbilar

AutoSock finns nu också för lastbilar och kommer att lanseras under hösten.
Montering av socken på en lastbil går lika snabbt som på en personbil.

Skyddar dyra fälgar
Ett speciellt skydd för att
skydda dyra fälgar vid
montering av lågprofil och
run flat däck lanseras av
Safety Seal. Skyddet har
namnet DAPS som står för
Dunlop Alloy Protection
System och är ett patente-
rat system.

-Det är lätt att få monter-
ingsskador på fälgen vid

montering av lågprofildäck och
run flat däck, säger Sven Möller,
Safety Seal Europé. Samtidigt är
dessa fälgar dyra och en skada blir
dyrbar för däckverkstaden.

DAPS appliceras enkelt på fäl-
gen och ger en enklare och snab-
baremonteringsprocess.Den finns
i storlekar från 14 till 22 tummed
undantag för 21 tum.

Ett skydd som enkelt monteras
på fälgen skyddar dyra fälgar
från monteringsskador.
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Däck ger giftutsläpp
Slitagepartiklar från
bromsbelägg och däck är
fortfarande en stor källa
för utsläpp av giftiga
metaller. Forskare vid
Högskolan i Kalmar har
studerat stadstrafiken i
Stockholm och kommit
fram till att utsläpp av
giftiga metaller inte har
minskat nämnvärt trots
stora miljösatsningar av
bilfabrikanterna.

Efter de senaste årtiondenas be-
gränsningar av bly i for-
donsbränsle samt debatten om

klimatpåverkan från koldioxidut-
släppen till följd av transporter är

det lätt att föreställa sig bränslet som
en av de stora föroreningskällorna
från biltrafiken.
-Vad man mer sällan tänker på är
att det förslits storamängder broms-
belägg och däck vid bilkörning och
att dessa produkter innehåller en
hel del metaller,säger DavidHjor-
tenkrans, en av forskarna vid
Högskolan i Kalmar som har gjort
undersökningen.Trots attmyndig-
heterna har reglerat metallhalter-
na i bildelar och att dessutom bi-
lindustrin har försökt bli bättre är
bromsbelägg och däck fortfarande
några av de stora källorna till me-
taller i stadsmiljön.
I studien jämförs beräknade me-
tallutsläpp från bromsbelägg och
däck för åren 1995,1998 och 2005.
Utsläppen av koppar och zink från
bromsbelägg har varit oförändra-
de under denna tidsperiod.

- Glädjande nog har ansträng-
ningarna att få bort kadmium och
bly från bilprodukterna givit re-
sultat med minskade utsläpp som
följd,säger professor BoBergbäck.
Det visade sig också att det nume-
ra finns stora mängder av metallen
antimon i bromsbelägg,vilket räk-
nas till de nyaremetallerna vars an-
vändning har ökat i samhället de
senaste åren (jämför med ämnet
platina i katalysatorerna).Det fram-
kommer också att trots att metall-
halterna harminskat i däck är fort-
farande däck en av de stora källor-
na för zink och kadmium i städer.
-Studien levererar resultat som in-
te är helt igenom fördelaktiga för
ett land, säger Hjortenkrans. För
många människor skulle en skärp-
ning av utsläppen från bilar kunna
påverka rörelsefrihet en hel del.

NOTERAT

Tidigare start
för Amtel-
Vredestein
Amtel-Vredestein N.V. har tidi-
gare än planerat kunnat påbörja
testproduktionenvid sin nyapro-
duktionsanläggning belägen i
Amtel-Chemozemyefabriken i
Voronezh, Ryssland. Under hös-
tenkommermanatt finslipa själva
produktionslinjen och säkra de
uppställda kvalitetsnivåerna. I de-
cember skall så mixeranlägg-
ningen anslutas varefter pro-
duktionen av Vredestein och
Maloya kan starta.Däcken är av-
sedda för såväl den ryskahemma-
marknaden som för export till öv-
riga Europa.
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Effektivare bilmotorer
En ny studie på Fysisk
resursteori vid Chalmers
visar att två tredjedelar
av de tekniska förbätt-
ringar som skett av bilen
äts upp av ökad service
och prestanda. Studien
omfattar nytillverkade
bilar sålda i Sverige från
1985 till 2002.

Under tidsperioden har mo-
torerna blivit effektivare.
Det krävs till exempel

mindre cylindervolym per häst-
kraft. Design och däckutveckling
har gjort att luft och rullmotstånd
minskat. Men dessa förbättringar
har inte lett till lägre bränsleför-

brukning eftersom bilarna samti-
digt har blivit 20 procent tyngre
och motorerna 38 procent starka-
re. Dessutom har tiden för att ac-
celerera från noll till 100 km/h
minskat från 13 sekunder till 10 se-
kunder.

Finns skillnader
Forskarna har också studerat i de-
talj hur vissa specifika tekniska för-
bättringar som turboladdare har an-
vänts. Turboladdare kan antingen
användas för att öka motorns ef-
fekt, det vill säga hästkrafterna, el-
ler för att minska motorstorleken
och på så vis även minska bränsle-
förbrukningen.
– Det finns skillnader mellan till
exempelVolvos och Saabs sätt att
använda turboladdare, säger Fran-
ces Sprei, huvudförfattare till stu-
dien Challenges for end-use ener-

gy efficiency – Studies of residen-
tial heating and personal transpor-
tation in Sweden. Eftersom Saab
valt att inte öka effekten i moto-
rerna har de lyckats minska cylin-
dervolymen på sina bilar med åtta
procent.Volvo har fortsatt öka häs-
tkrafterna och därmedmissatmöj-
ligheten att förändra storleken på
motorerna.

Ökade utsläpp
–Transportsektorn i Sverige visar
fortfarande ökade koldioxidutsläpp
och med tanke på de åtgärder som
behövs för att skapa mer miljöan-
passade transporter är utveckling-
en av bilparken lite oroväckande,
säger Frances Sprei.
Serman på den svenska bilparken
ur ett europeiskt perspektiv så har
Sverige i genomsnitt bilar somdrar
20 procent mer bränsle än resten

av Europa.
Idag kan konsumenten välja på
allt från en stor stadsjeep till mini-
bil. Och det är främst de stora bi-
larna som blivit större. Det stora
utbudet gör att det blir svårare dels
att styra marknaden och dels att
kunna ta reda på vart den är på väg.

Tydliga signaler
Och trenden mot fler miljöbilar
då? Det är visserligen ett positivt
tecken men i den nya miljöbilsde-
finitionen tillåts ändå bilar somkörs
på alternativa bränslen att dra över
genomsnittet av resten av den redan
bensintörstiga svenska bilparken.
– Det krävs tydligare signaler på
attminska bränsleförbrukning.Det
är en viktig åtgärd om vi vill bättre
utnyttja de tekniska förbättringar
som faktiskt sker mot effektivare
motorer, säger Frances Sprei.
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Däckets livscykel

Bilden visar att uppemot 90
procent av ett personbilsdäcks
miljöpåverkan sker under an-

vändningsfasen. Det är alltså där
miljövinsterna kan göras genomatt
välja ett lättrullat grönt däck och
att se till att det har rätt lufttryck.
Miljödebatten har under de sista
åren,när det gäller däck,svängt från
HA-oljor till koldioxidutsläppen.
För nydäckstillverkarna är utma-
ningen att utveckla så lättrullade
däck som möjligt utan att andra
egenskaper försämras. Då biltill-

verkarna får allt strängare krav när
det gäller bilens koldioxidutsläpp
är däcken en allt viktigare del av
denna helhet.
– Miljön har allt mer kommit i
fokus när det gäller däck, säger
Lennart Lomaeus, miljöchef hos
Michelin Nordic. Samtidigt har
intresset från myndigheternas sida
ökat för att få information om
däckensmiljöpåverkan.Deras kun-
skap är ojämn och de är öppna för
all information. De senaste årens
olika kampanjer från däckbranschen

sidamed rätt lufttryck i däcken har
uppmärksammats.Detta att det inte
bara minskar koldioxidutsläppen
utan även att bilägaren tjänar på det
genom minskad bränsleförbruk-
ning och ökad livslängd för däcken
är positivt.
– Kampanjerna har visat myndig-
heterna att vi, också vill dra vårt
strå till stacken med minskade ut-
släpp av växthusgaser, påpekar
Lomaeus.

Utsläpp av CO2 under ett personbilsdäcks livscykel

NOTERAT

Conti mot ett
nytt toppår
Continental A.G. gårmot ett nytt
toppår, allt enligt ett pressutta-
lande av styrelseordföranden
ManfredWennemer sombygger
sin prognos på tvåsiffriga plustal
för såväl försäljning somvinstut-
veckling under årets första sex
månader.

Contis samlade resultat före
skatt stegnämligenmedhela26,2
procent till närmare 8,3miljarder
SEK under denna period, medan
försäljningen ökade med 10,8
procent till cirka 73miljarder SEK.

Däckverksamheten redovisa-
de under samma period en för-
säljningsökningmed4,5 procent
ochenvinstökning före skattmed
hela 63,8 procent. Bäst resultat
uppvisadepersonbilsdäckoch lät-
ta last som uppvisade en försälj-
ningsökning på 6,5 procent till
närmare 22 miljarder SEK. För-
säljningen till den kommersiella
trafiken minskade dock med 1,8
procent under den första hälften
av bokslutsåret.

Nu 350 däck-
varumärken i
USA
Tycker ni att det kan vara svårt
att hålla redapådenväxande flo-
ran av däckmärken här i Sveri-
ge? Svårt är dock bara förnam-
net pådebesvärligheter somkol-
legerna i USA och Kanada brot-
tasmed.Härmarknadsförs näm-
ligenhela 350olika däckmärken.
Cirka 90 av märkena är impor-
terade, övriga alltså USA-ägda.
Noterbart är att drygt 30procent
avmärkenaär s.k. privatebrands,
importerade såväl somUSA-pro-
ducerade. Och visst är omsätt-
ningen på märkesnamnen stor –
förra året försvann ett 20-tal från
marknadenmedanett 60-tal nya
varumärken tillkom!
För den genomsnittliga däc-
kverkstaden i USA är det dock i
runda tal 8 märken som gäller. I
normalfallet kör nämligen nor-
malverkstadenmed fem, kanske
sex stora och väletablerademär-
kesnamn, ett eget märke (priva-
te brand) samt ett/två importe-
rade däckmärken.
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Nokian Däck allt starkare
Nokian Däcks satsningar
i Sverige gör att företaget
blir allt starkare på mark-
naden. Efterfrågan på
deras däck som är speci-
ellt utvecklade för det
nordiska klimatet ökar.
Samtidigt har företaget
genom flyttningen till
nya lokaler i Rosersberg
fått ett 16 000 kvadrat-
meter stort logistikcenter
där i dag cirka 30 perso-
ner är anställda.

-Genom vårt nya logis-
tikcenter har vi kunnat
öka servicen till våra

kunder med kortare leveranstider,
säger Per-Åke Beijersten,VD för
Nokian DäckAB.
Nokian har ett starkt varumärk-
sprogram. Främst gäller detHakka-
peliitta.
– Det är ett starkt varumärke och
vår nya utmaning är det nya varu-
märketHakka.I år var det den förs-
ta säsongen för det däcket och det
har gått bra, säger Beijersten.
I sin marknadsföring marknads-
för Nokian Däck bara namnet
Hakkapeliitta.
–Vi gör ingen skillnad på dubb-
däck eller odubbade vinterdäck.
Det är upp till konsumenten att
välja vilken typ av vinterdäck de
vill ha. Frågar de om skillnaden så

är informationen att dubbdäck ger
bättre grepp ochmer säkerhet spe-
ciellt på isunderlag, påpekar Bei-
jersten.
Den ökade efterfrågan har gjort
att Nokian Däck har anställt flera
nyamedarbetare.Ulrica Söderström
började som ny produktchef i vå-
ras för personbilsdäck.Hennes vik-
tigaste arbete är att bygga vidare på
varumärkena Hakkapeliitta och
Hakka.
Utöver det harHåkanLinden för-
stärkt säljorganisationen med an-
svar för distrikt norra Svealand.

I Rosersberg utanför Stockholm har Nokian Däck byggt ett 16 000 kvadratmeter stort logistikcenter där idag
30-tal personer är anställda.

Per-Åke Beijersten Ulrica Söderström

NYA NAMN

Däckteam
Jan Granstedt har anställts hos
Däckteam i SverigeAB.Hankom-
mer närmast från Svenska Fälg i
Eksjö där han har varit försälj-
ningschef.

Inom Däckteam kommer han
att arbeta med bland annat in-
köp, centralaoch lokala avtal samt
rekrytering av nya medlemmar.

Jan Granstedt




