VULKAN BANER VEJEN

DÆKSPECIALIST MED MERE END 50 ÅRS HISTORIE
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VULKAN BANER VEJEN

VULKAN - TIDSLINJE

1963 Etableres i Jernbanegade i Randers
af Egon Nielsen
1966 Flytter til Hvedevej 28 i Randers

1975 Aftale om at repræsentere italienske
Marangoni og deres RingTread System i Danmark
1994 Henrik Nielsen overtager roret fra sin far
og bliver administrerende direktør
1999 Dækcentret sælges fra, Vulkan har
nu fuldt fokus på regummiering af dæk til
transportbranchen
2000 Henriks hustru Pernille Wardinghus
overtager bogholderi og administration
fra Henriks mor
2004 og 2005 Naboejendommen på Hvedevej
overtages, der bygges til og om
2013 Jubilæum fejres i nye produktionslokaler
2015 Massiv investering i moderne, højteknologisk
produktionsudstyr

”I mere end 25 år har vi været kunde hos
Vulkan, og det fungerer perfekt.”

2016 Michael Nielsen, tredje generation,
begynder i administrationen

Ovethi’s adm. direktør, Preben Thinggaard

VI VED NÆSTEN ALT OM DÆK

1963. Det var året, hvor Vulkan Dæk A/S blev grundlagt. Lige siden har vi været en sund
familieejet virksomhed med speciale i at producere regummierede dæk af den bedste kvalitet.
Vores ambition er at være nemme at handle med. Hos os er et ord er et ord, vi tilpasser os så vidt
muligt vores kunders ønsker. Vi svarer dig hurtigt, leverer hurtigt, ligesom vores produktkvalitet er
optimal. Vores dæk har et højt kilometertal, lav rullemodstand og en minimal risiko for nedbrud.
Alt sammen er det med til at sikre vognmanden den bedst mulige totaløkonomi.
Vores kunder tæller førende dækcentre og vognmænd i både Danmark og Norden,
og siden 1975 har vi haft et strategisk og eksklusivt samarbejde med italienske Marangoni, der
står bag det unikke RingTread System og er en af verdens mest anerkendte leverandører af råvarer
og maskiner til slidbaneproduktion.
Vore kontinuerlige investeringer i både medarbejdere og teknologi gør os til en af
dækbranchens førende virksomheder. Vi har nogle af markedets mest erfarne vulkanisører, der
alle arbejder omhyggeligt med at forny brugte dæk ved at genbruge karkassen og erstatte d
 ækkets
slidte bane med en ny. Alle mestrer de dette stolte håndværk, forfinet fra generation til g eneration.
Vi er meget stolte af vores 50-årige historie, og vi glæder os til også fremover at
tilbyde k valitetsprodukter til konkurrencedygtige priser.
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RINGTREAD
STØBT SOM EN RING
INGEN AFSKÆRINGER ELLER SAMLINGER
TILPASSET KARKASSENS NATURLIGE PROFIL

MINDRE VARMEUDVIKLING
BEDRE VARMEFORDELING
BEDRE BALANCE
MINDRE RULLEMODSTAND
BEDRE YDEEVNE
”Hos Vulkan lytter de til vores ønsker.”
STØRRE SIKKERHED
FLERE KILOMETER
MINDRE BRÆNDSTOFSFORBRUG

Leif Møller, ejer af LM Transport A/S

DERFOR SKAL DU VÆLGE VULKAN
Gode kvalitetsdæk har en uvurderlig og positiv betydning for vognmandens brændstoføkonomi og
sikkerhed. Det ved vi hos Vulkan, og derfor går alle vores bestræbelser på at producere slidbanedæk
af den allerbedste kvalitet.
Cirka fire ud af ti dæk på danske lastbiler og busser er i dag regummierede, og det er der en rigtig
god grund til. Et Vulkan-dæk koster ca. 1/3 mindre end et nyt kvalitets dæk, og så har de samme
holdbarhed. Det vigtigste er dog totaløkonomien. Forskellen på et godt og et dårligt dæk kan betyde
helt op til 7,5% forskel i brændstofforbruget.
Vulkans speciale er Marangonis RingTread System, hvor slidbanen er støbt som en ring og m
 onteres
direkte på karkassen – uden afskæringer af slidbanen, uden samlinger, og uden at gummiet strækkes
uhensigtsmæssigt. Dækkets naturlige profil fastholdes – nøjagtig som ved et nyt dæk.
RingTread har et bredt sortiment indenfor regummierede dæk til såvel lastbiler som trailere og busser.
Kombinationen af RingTread Systemet og Vulkans moderne produktion sikrer, at vi er i stand til at
tilbyde dæk, der har samme høje kvalitet som nye dæk, og med alle de fordele, som regummierede
dæk har.
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INSPEKTION I 4 STEP
STEP 1 NAILHOLE
En elektronisk huldetektor
kontrollerer alle indkomne
karkasser og spotter selv
de mindste huller, også
dem der er næsten
umulige at se med det
menneskelige øje.

STEP 2 SHEAROGRAPHY
Evt. Indre skader i 
karkassen identificeres
ved en r øntgenproces

STEP 3 TRYKPRØVE
Karkassen gennemgår
en trykprøvetest ved hjælp
af laserteknologi.

STEP 4 VISUEL SLUTKONTROL
Vulkans dygtige medarbejderstab sørger
for, at højteknologien udnyttes rigtigt og
optimalt. Medarbejderne har et skarpt
øje for kvalitet og processer og sikrer, at
kun de bedste karkasser godkendes til
fortsat videre forarbejdning.

”Vi har været kunde hos Vulkan Dæk siden
2015, og det fungerer upåklageligt”
Petter Kristensen, medejer af
Gummiservice Larvik AS

GRUNDIG INSPEKTION
SIKRER GOD KVALITET
En hjørnesten i Vulkans kvalitetskontrol er nye højteknologiske maskiner, der gennemlyser
og syner dækkets karkasse. Vi genanvender kun de bedste karkasser, og dermed har vi sat en
effektiv stopper for fortidens dyre og unødvendige dæknedbrud. Det er i høj grad kvaliteten
på k arkassen, der afgør kvaliteten af det regummierede dæk. Med vores nye teknologiske
værktøjer får vi øje på selv det mindste brist, så uegnede karkasser kasseres.
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STEP 5 Afraspning
Den højteknologisk rasper
fjerner det resterende
mønster, så dækket bliver
tilpasset den slidbane, der
skal pålægges.

STEP 6 Forarbejdning af karkassen
Karkassen bearbejdes omhyggeligt
or evt. ydre skader.

STEP 7 Banepålægning
En specialfremstillet byggemaskine sikrer med laserstyring, at
slidbaneringen udvides nænsomt
som et elastik og centreres præcist
på karkassen.

STEP 8 Klargøring
Dækket pakkes ind og vacuumsuges,
så de er klar til vulkanisering.

”Kvalitet! Det er, hvad jeg vægter højest,
og det er hovedforklaringen på, at vi siden
1970’erne har været kunde hos Vulkan”
Jørgen Bach, medejer af
Bach & Pedersen Fragt A/S

STEP 9 Vulkanisering
Under elektronisk overvågning bliver
karkasse og bane til ét, i en af Vulkan
2 autoclaver.

STEP 10 Slutkontrol
Alle dæk gennemgår en afsluttende
visuel kontrol.

HØJTEKNOLOGISK PRODUKTION
Vi er meget stolte af vores højteknologiske maskinpark, der i branchen jævnligt og
på e uropæisk plan fremhæves. Vulkan har kapacitet til at producere op mod 27.000
regummierede dæk om året. Vores fuldautomatiserede produktionsprocesser gør, at det
er muligt at tilbyde produkter af meget høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vi har
ofte besøg af kunder og samarbejdspartnere og viser hellere end gerne vores virksomhed
og produktion frem.
MED VULKANS DÆK ER DET MULIGT AT OPNÅ DET BEDSTE FRA TO VERDENER:
· Kvalitet, sikkerhed og holdbarhed - som ved nye dæk.
· Økonomi og miljøhensyn - som ved regummierede dæk.
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DET SUNDE
GRØNNE VALG
Genanvendelse: Hos Vulkan er vi stolte af at
have gjort vores til, at 40 % af alle nye dæk på
danske lastbiler og busser i dag er regummierede
Alt andet lige mindsker det udledningen af CO2.
Det rene arbejdsmiljø: Hos Vulkan er der altid
rent og overskueligt, og det er både i
produktionen, på lageret og i vores administration.
Den sunde trivsel: Positive medmenneskelige 
værdier holder vi i hævd. Med et venligt g odmorgen
giver kollegerne hinanden en god start på dagen,
ligesom vi søger altid at bakke hinanden op. Den
gode tone smitter af på arbejdsglæden og dermed
i sidste ende på kvaliteten af vore p rodukter og
serviceniveauet overfor vore kunder.

FAKTA:

”Vulkan har en troværdig måde at drive
forretning på, det hele er meget jordnært og
gennemsigtig”

· Giver 40% mindre CO2-udledning ved
regummiering 1. gang.

Lars Kristensen, medejer af Thortrans A/S

Regummierede dæk:

· Har præcis samme gode kvalitet som et nyt
– men koster 1/3 mindre.
· Miljørigtig kørsel påvirker også brændstofforbruget
– og mindsker CO2-udledningen.
Kilde: Fabrikantforeningen for regummierede dæk i Danmark

”Transportbranchen har lidt af en
førertrøje på miljøområdet, når det
gælder genanvendelse af dæk”
Jens Enstrøm, indkøbschef hos
Euromaster Danmark A/S

LAGER OG LOGISTIK
Et stort og velassorteret lager af slidbanedæk betyder, at Vulkan kan levere de fleste dæktyper
omgående. Dette er helt afgørende for at kunne yde den service, vi gerne vil være kendt for.
Derfor investerede vi i 2013 i helt nye bygninger samt en markant udvidelse af lagerfaciliteterne.
Nu har vi langt de fleste af vores produkter på lager og kan derfor levere fra dag til dag, ligesom
vi kan hente og levere med vores egen lastbil efter aftale, så du altid præcist ved, hvornår vi
kommer forbi.
- Et stort lager af færdige dæk, som sikrer hurtig levering.
- Fleksibel afhentning og levering, der tager hensyn til kundernes behov – også ved hastesager
- Hurtige svar ved alle henvendelser og hurtig karkassehåndtering
- Bestillingsmulighed 24/7 via vores webshop
- Rådgivning med udgangspunkt i vores lange erfaring som specialist i regummierede dæk

VI GIVER DET BEDSTE
AF OS SELV TIL HINANDEN

Manden i spidsen for Vulkan er Henrik Nielsen, der er 2. generation af
ejere i familievirksomheden. Han har arbejdet hos Vulkan, siden han
som 15årig startede som arbejdsdreng. Sammen med sin hustru P
 ernille
driver han fortsat virksomheden efter de værdier, som faren Egon
Nielsen stod for, og det er værdier, der dybest set handler om, at vi skal
behandle andre, som vi gerne selv vil behandles.
Sådan er det også med Vulkans forhold til kunderne. Uanset hvem du
møder hos Vulkan, oplever du, at de gør alt, hvad de kan, for at give dig
god og venlig service.
Ligesom de fleste medarbejdere har været hos Vulkan i mange år,
rækker mange kundeforhold rigtig langt tilbage. Det er vi hos Vulkan
både glade for og stolte af.

Vulkan Dæk A/S . Hvedevej 28 . 8920 Randers NV
Tlf.: +45 8642 4288 . Fax.: +45 8642 4090
vulkan@vulkan.dk . www.vulkan.dk

