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København,  12 september 2013 

Dantra lægger dækpleje hos Michelin Solutions 

Al dækvedligehold på 159 speciallastbiler hos trans portvirksomheden Dantra er i 
dag Michelin Solutions ansvar. Aftalen frigør admin istrative resurser, sikrer 
løbende dækkontrol, sparer lagerplads og titusinder  af kroner på brændstoffet 
hvert år.  

Michelin Solutions offentliggør nu en fireårig aftale med en af landets største tanktransport-virksomheder, 
Dantra. Med aftalen overtager Michelin Solutions alle dækrelaterede opgaver for Dantras 159 
speciallastbiler. Herunder planlægning af dækskifte, løbende dækservices med kontrol af dækslid og 
dæktryk samt oplagring og lagerstyring af dæk. 
 
- De kommende fire år garanterer Michelin Solutions for vores forsyninger af dæk og for, at vi altid kører 
med optimale dæk og rette dæktryk og dækmønster, forklarer Kenneth Jensen, adm. direktør i Dantra og 
tilføjer. 
 
- Ved at outsource dækadministrationen forventer vi at spare brændstof og ikke mindst administrative 
resurser. Når vores løbende vedligehold og planlægning af dækservices er i hænderne på eksperterne, 
kan vi koncentrere os om vores kerneforretning. 
 
For mange transportvirksomheder er dæk en overset, men stor administrativ og økonomisk post på 
budgettet, forklarer Lui Padkjaer, Key Account Manager i Michelin Solutions. 
 
”Alene det at sørge for korrekt dæktryk på lastbilerne, at dækskifte sker planmæssigt og at der altid er 
dæk på lager, er en stor opgave. For Dantra betyder vores samarbejde, at deres mange biler altid har 
gode, sikre dæk med korrekt dæktryk og lavt brændstofforbrug,” siger han. 
 
Gode dæk - god økonomi 
Beregninger fra Michelin viser bl.a., at en lastbils brændstofforbrug øges med 2-4 pct., hvis dæktrykket er 
en bar for lavt. Samtidig stiger slitagen på dækket med 10 pct. Så alene det fokus på dækkenes 
vedligehold, som aftalen med Michelin Solutions sikrer Dantra, sparer brændstofkroner og forlænger 
livslængden på dækkene. 
 
”Dæk er i sig selv er en stor omkostning for transportørerne. Derfor er det rettidig omhu at passe godt på 
dem. Og når brændstof normalt æder mellem 30-35% af budgettet hos en vognmand, er der mange 
penge at spare for transportørerne ved at outsource den løbende service og vedligehold af dækkene, 
forklarer Lui Padkjaer. 
 
Garanti for brændstofbesparelser  
Michelin Solutions tilbyder som de første i markedet en løsningspakke til transportører med decideret 
garanti for brændstofbesparelser. Med Michelin Effifuel indgår Michelin et partnerskab med vognmænd, 
hvor der sættes fokus på alle de små optimeringer, der kan gøres for at spare brændstof. Herunder 
køretræning, dæktrykskontrol, analyser af kørestil, indfasning af energivenlige dæk og løbende 
rådgivning. 
 
Med Effifuel tilbyder Michelin fuld tilfredshed eller pengene tilbage. 
 
Læs mere på http://mb.cision.com/Main/55/9440574/141985.pdf 
 



 

  

 
A Michelin Group Company 

 

 
For yderligere information kontakt venligst: 
Pressekontakt Michelin Nordic: Lotta Wrangle 
Mobil: +46 72 250 07 40, e-mail: lotta.wrangle@se.michelin.com 
 
 
Om Michelin Solutions  
Michelin Solutions er et datterselskab af Michelin Group, som blev lanceret i maj 2013. Virksomheden tilbyder specialydelser og 
outsourcing til transportselskaber og flådeejere inden for områder som administration af dæklager og -forsyninger, dækvedligehold 
og service samt programmer til reduktion af brændstofforbrug. Læs mere: 
http://www.michelintransport.com/ple/front/affich.jsp?codeRubrique=20051018154228&lang=DK 
 
Om Dantra  
Dantra har domicil i Hjøllund i Midtjylland og råder over en stor lastvognsflåde med moderne, specialiserede tankvogne til transport 
af flydende produkter overalt i Danmark og Europa. Dantra kører bl.a. med fødevarer og levnedsmidler, temperaturstyrede 
transporter, kemikalier, tekniske produkter, olie og benzin, fuel-olie, flybrændstof (Jet A1), marine- og skibsbunkring, samt blokvogn. 


