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Men selvfølgelig: 
Et godt sommerdæk
skal også overbevise

på tør asfalt.

Dæktest 2009
185/60 R14 H (max. 210 km/t.)

Fulda Carat Progresso: 121212121212

Fulda får fuldt hus i stjerner på våd vej. Et godt eksempel på, hvor
stor betydning man tillægger regnvejrsegenskaber. Lidt malurt i
form af for ringe miljøegenskaber.

Michelin Energy Saver: 12121212122

Har ligget forrest i mange år med lavt brændstofforbrug, men i dag
ikke bedre end de øvrige topdæk. Egenskaberne på våd vej er til-
fredsstillende uden at være på højde med Fuldas.

Continental Premium Contact 2: 1212121222

Samme række af glimrende egenskaber som med det større dæk af
samme navn. Udmærker sig ikke mindst på den tørre vej.

Bridgestone Turanza ER 300: 1212121222

Et på alle punkter fremragende dæk uden svage sikkerhedsmæssige
sider. Ligner til forveksling den større udgave med samme navn.

Kumho Solus KH17: 1212121222

Klarer sig godt i alle sikkerhedsmæssige discipliner, mangler lidt på
miljøområdet.

Uniroyal Rain Expert: 1212121222

Et af testens bedste på våd vej – overgås kun af Fulda. Men dæk-
støjen trækker det ned på fire stjerner.

Semperit Comfort Life: 1212121222

Gode, solide egenskaber hele vejen igennem. Ingen svagheder, men
heller ingen topplaceringer.

Goodyear DuraGrip: 121212222

Vil man leve længe med sine dæk, er DuraGrip det bedste valg. Har
hele testens bedste slidstyrke med seks stjerner. Dumper ned på tre
med knap så gode regnvejrsegenskaber.

Firestone TZ300a: 121212222

Ringe slidstyrke og højt brændstofforbrug giver kun en middelka-
rakter trods gode egenskaber på både tør og våd vej.

Dunlop SP Sport Fast Response: 121212222

Selv en topplacering på tør vej sender ikke Dunlop i top. Ringe slid-
styrke og middel placering giver tre stjerner.

Vredestein Hi-Trac: 12122222

Dækket klarer sig godt på våd vej, men så er det også sagt. Dårlig
på tør vej, dækstøj og ringe på miljøet betyder ikke anbefalelses-
værdigt.

Hankook Optima K415: 12122222

Selv med den laveste rullemodstand står koreaneren ikke distan-
cen. Dårlige egenskaber på den våde vej sender det ud til ikke anbe-
falelsesværdigt.

Pneumant PN550: 12122222

Egenskaberne på våde veje er så ringe, at selv rimelige egenskaber
ikke kan trække det op. Ikke anbefalelsesværdigt.

Yokohama C.Drive. 12122222

Slidstyrken er ringe, og egenskaberne på våd vej er endnu ringere.
Ikke anbefalelsesværdigt.

Maxxis Ma-V1 Surpasa: 12122222

Et middelmådigt dæk, der dumper på dårlige egenskaber på våd
vej. Ikke anbefalelsesværdigt.

Maloya Futura Primato: 1222222

Kun en rimelig karakter på våd vej redder schweizeren fra at blive
sendt helt ud i mørket. Resten er meget dårligt. Glem det.

Kenda Komet SPT-1: 1222222

Der er ikke meget komet over egenskaberne. Ringe på både tør og
våd vej. Glem det.

Wanti S1032 M+S: 1222222

Rullemodstanden er pæn, resten er ikke værd at nævne. Glem det.

Dæktest 2009
205/55 R16 W (max. 270 km/t.)

Goodyear OptiGrip: 12121212122

Trods et højt indhold af PAH er Goodyear testvinder. 
Fremragende egenskaber på våd vej giver den karakterer i toppen. 
Støjer lidt rigeligt.

Michelin Primacy HP: 12121212122

Har ingen svage sider, men en anelse ringere vådegenskaber 
skubber det ned på andenpladsen – trods bedre miljø- og 
støjkarakterer end Goodyear.

Continental PremiumContact 2: 1212121222

Ligner Michelin til forveksling, men en stjerne mindre i alt andet 
end våde veje, trækker en stjerne ned i det samlede resultat.

Nokian Z G2: 1212121222

Har strammet sig gevaldigt op med det nye Z G2. Karaktererne 
ligger et stykke over dækkets tidligere placeringer. Præcis samme 
karakterer som Continental.

Bridgestone Turanza ER 300: 1212121222

Bridgestone har som vanligt topkarakterer på tør vej, resten som 
de øvrige med fire stjerner i den næstbedste klasse.

Firestone TZ 300a: 1212121222

Nøjagtig som søstermærket Bridgestone Turanza, men taber et
enkelt point på den tørre vej.

Dunlop SP Sport Fast Response: 121212222

Da det taber et point på våd vej, går det hårdt ud over det samlede
antal stjerner. Dunlop er et godt eksempel med sine tre stjerner 
samlet – selv med fremragende slidstyrke.

Maloya Futura Sport W: 121212222

Trods testens bedste resultat på våd vej med hele fem stjerner 
ender det med tre, da den tørre vej plus støj trækker kraftigt ned.

Uniroyal RainSport 2: 121212222

Har altid været sikre dæk på både tørre og våde veje – og er det 
stadig. Men en yderst ringe slidstyrke piller en stjerne eller to af 
i det samlede resultat.

Fulda Carat Excellero: 121212222

Et på de allerfleste punkter godt og solidt dæk med karakterbogen 
i orden. Dog må et højt brændstofforbrug betales med mindst 
én stjerne ned samlet. 

Semperit Speed-Life: 121212222

Klarer sig usædvanlig homogent over hele skalaen, men et 
enkelt minus på den våde vej trækker ned.

Kumho Ecsta HM KH 31: 121212222

Det lange indviklede navn hindrer ikke, at det får ringe karakterer
i miljø og slidstyrke. Våd vej tilfredsstillende. 

Hankook Ventus Prime K105: 12122222

Ringe egenskaber på våd vej sender Hankook, der tidligere har været 
ude med glimrende dæk, ud af testen som ikke anbefalelsesværdigt. 

Matador Ultra Sport Hectorra 2: 12122222

Når egenskaberne på de våde veje svigter, hjælper det ikke at
udstyre dækket med fantasinavne. Ikke anbefalelsesværdigt. 

Syron Race 1: 1222222

Et yderst misvisende navn til et dæk med så ringe egenskaber. 
For meget Kina, for få kvaliteter. Glem det.


