
VETRARDEKK
ÞRIÐJUDAGUR  25. OKTÓBER 2011 Kynningarblað Fólksbíladekk, jeppadekk, nýjungar og verð

Við bjóðum vaxtalaus lán 

frá Visa og Mastercard í 

allt að 12 mánuði

Dekkin sem duga
Hjólbarðarnir eru eina snerting bílsins við veginn.  
Þess vegna eru þeir svona mikilvægir öryggi okkar í umferðinni. 
Slitnir hjólbarðar missa grip og hemlunareiginleika og veita 
falskt öryggi. Nú er tími vetrarhjólbarðanna runninn upp og því 
brýnt að huga að ástandi hjólbarðanna á þínum bíl.

Þá er skynsamlegt að leita til fagmanna á því sviði.  
Við hjá Bílabúð Benna vitum að dekk eru ekki bara dekk og að 
mikill gæðamunur getur verið á milli þeirra fjölmörgu tegunda 
sem eru í boði á markaðnum. Aðstoð fagmanna okkar við 
val á dekkjum sem duga byggir á áratuga reynslu.

Bílabúð Benna - Tangarhöfða 8 - Reykjavík  - S: 590 2000 - www.benni.is
Nesdekk - Fiskislóð 30 - Reykjavík - S: 561 4110 / Nesdekk - Njarðarbraut 9 - Reykjanesbæ - S: 420 3333

Sérfræðingar í bílum
Reykjanesbæ

Reykjavík

Fáðu aðstoð fagmanna okkar við val á gæðadekkjum

All Terrain Mud Terrain KM2 g-Force Stud g-Force Winter

Bighorn Presa Spike AT 771 Mudder MT 754

Harðskeljadekk
Harðskeljadekk
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Max1 skiptir þig öllu í dag

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 
s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: 
Ívar Örn Hansen, ivarorn@365.is., s. 512 
5429| Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.

Dekkjasalan var stofnuð fyrir 
einu og hálfu ári. Fyrir-
tækið býður nýja þjónustu 

sem snýst um að fólk sem á dekk 
og/eða felgur sem það hefur ekki 
not fyrir getur komið með vöruna 
í Dekkjasöluna, þar sem gerður er 
umboðssölusamningur. Dekkja-
salan auglýsir vöruna, selur og 
leggur andvirðið að frádregnum 
sölulaunum inn á reikning við-
komandi. Verðlagningin er í hönd-
um eiganda dekkja, starfsmenn 
Dekkjasölunnar leiðbeina einung-
is hvað sambærilegar vörur eru að 
seljast á. Sumir vilja verðleggja lágt 
til að flýta fyrir sölu. Fyrsta skrefið 
hjá kaupendum dekkja er því að at-
huga hvort réttu dekkin séu til hjá 
Dekkjasölunni og spara sér tölu-
verða fjárhæð. 

Öryggi þeirra sem kjósa að 
versla hagkvæmt á notaða mark-
aðnum eykst á skipulögðum 
markaði sem þessum. Farið er yfir 
allar vörur þegar þær koma inn 
og veittur er sjö daga skilafrestur 
ef vara reynist gölluð. Einnig má 
benda á að þar sem allar vörur eru 
skráðar lágmarkast hættan á því 
að verslað sé með þýfi.

Að sögn starfsmanna Dekkja-
sölunnar hefur þetta framtak 
mælst vel fyrir og margir látið í 
ljós ánægju með að kominn sé 
skipulagður markaður með vörur 
sem þessar. Dæmi eru um að fólk 
hafi komið með 20 til 30 dekk í 
sölu þegar verið er að taka til í bíl-
skúrnum. Er fólki bent á að henda 
ekki dekkjum án þess að koma við 
hjá okkur og fara yfir hvort eitt-

hvað sé nothæft. Ekki má gleyma 
umhverfisþættinum sem felst í því 
að nýta dekk til fullnustu.

Einnig má geta þess að á staðn-
um eru um 600 stök dekk sem 
passa inn í ganga ef eitt skemmist.  
Allt er skráð og það tekur skamma 
stund að sjá hvort vara sé til.

Dekkjasalan heldur úti öflugri 
heimasíðu www.dekkjasalan.is 
þar sem hægt er að skoða allar 
vörur sem eru í umboðssölu. Á 
síðunni kemur m.a. fram vöru-
lýsing, verð og myndir. Allar vörur 
á heimasíðunni eru í vöruhúsi 
fyrirtækisins að Dalshrauni 16 í 
Hafnarfirði.

Þegar ekki eru til notuð dekk 
í þeim stærðum sem fólk vantar 
getur Dekkjasalan útvegað ný á 
samkeppnishæfu verði. Á Dekkja-
sölunni er einnig séð um viðgerð-
ir, umfelgun, neglingu og fleira 
sem dekkjum viðkemur á sann-
gjörnu verði. Það er heitt á könn-
unni og allir í góðu skapi.

Dekkjasalan er opin frá klukk-
an 8 til 18 virka daga, til klukkan 
21 þriðjudaga og fimmtudaga og 
frá klukkan 10 til 16 laugardaga.

Dekkjasalan – Nýtt 
fyrirtæki – Ný hugsun
Dekkjasalan ehf. að Dalshrauni 16 er umboðssala fyrir notuð dekk og felgur. Fyrirtækið 
er eina umboðssalan á Íslandi sem sérhæfir sig í dekkjum, felgum og öðru því tengdu.

Valdimar Sigurjónsson er stofnandi og eigandi Dekkjasölunnar. Hann bendir á heima-
síðu fyrirtækisins www.dekkjasalan.is, þar sem hægt er að skoða allar vörur sem eru í 
umboðssölu. Á síðunni kemur meðal annars fram vörulýsing, verð og myndir.

Dekkjasalan er umboðssala fyrir 
notuð dekk. Þú kemur með dekkin 
til okkar og við seljum þau fyrir þig

Dalshrauni 1
www.dekkjasalan.is

587 3757

MIKIL EFTIRSPURN !
16

Dalshrauni 16

www.dekkjasalan.is
dekkjasalan@dekkjasalan.is
587 3757 - 777 3757

UMBOÐSSALA FYRIR NOTUÐ DEKKUMBOÐSSALA
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GOODYEAR

Margfaldur sigurvegari, 2010

Frábær vetrardekk fyrir íslenskar 
vetraraðstæður*

DEKK ÁRSINS
2011

Klettagörðum 8-10   |   104 Reykjavík   |   Sími: 590-5100   |   www.klettur.is

Með Active Grip tækni hámarkast veggripið við veginn, árangur UltraGrip Ice+ við erfiðistu vetraraðstæður hafa 

sýnt sig og sannað. Það er ekki einungis 8% betri árangur heldur en sambærileg dekk hafa heldur er hönnun 

vetrardekkjanna hljóðlátari og betri í akstureignleikum. Við hugsum um öryggi þitt með nýrri tækni svo þú þarft 

aðeins að einbeita þér að akstrinum.  www.goodyear.is

* Gerðar voru prófanir meðal þriggja helstu dekkjaframleiðanda og gerður samanburður við vetrarasktur þar sem vegir voru 
þakktir snjó og ísingu í janúar 2010 af Test World. Prófaðar voru dekkjastærðir 205/55 R16 94T; Ökutæki Ford Focus 2,0 
bensínvél, í Ivalo í Finnlandi, skýrsla nr: TW30200032; á blautum og þurrum vegi. Í janúar 2010 af Test World. Prófaðar voru 
dekkjastærðir 205/55R16 94T; Ökutæki: VW Golf 6 V2.0 TDI í Mireval Frakklandi, skýrsla nr: TW20100032; á blautum og 
þurrum vegi.

Klettur – sala og þjónusta ehf. er nýlegt 
fyrirtæki sem byggir á gömlum grunni. 
Klettur er til húsa í Klettagörðum 8 við 
Sundahöfn og er stór heildsali á dekkjum 
fyrir fólksbíla, jeppa, sendibíla, vörubíla, 
vinnuvélar og mótorhjól auk þess að reka 
glæsilega dekkjaþjónustu fyrir minni 
fólksbíla og stærstu gerðir vörubíla. 

Aðalvörumerki Kletts í hjólbörðum eru 
Goodyear og Dunlop en þau merki hafa 
yfir 100 ára reynslu í framleiðslu á hjól-
börðum. Mikið úrval er af bæði negldum 
og ónegldum dekkjum. Goodyear er flagg-
skip fyrirtækisins en önnur merki sem það 
er með eru:

Winterforce sem eru kanadísk dekk 
en þau hafa verið gríðarlega vinsæl undir 
óbreytta jeppa og jepplinga. Winterforce-
dekkin henta afar vel við íslenskar aðstæð-
ur og eru fáanleg bæði negld og ónegld á 
góðu verði.

Kelly og Fulda eru undirmerki frá 
Good year framleidd í Evrópu á góðu verði. 
Þessi vörumerki eru mjög sterk og hafa 
verið lengi á dekkjamarkaðinum.  

Minerva er síðan í ódýrasta flokknum, 
en þau eru flipaskorin og hægt að fá þau 
bæði negld og ónegld.

Goodyear UltraGrip hámarkar veggrip-
ið við veginn, árangur UltraGrip Ice+ við 
erfiðustu vetraraðstæður hefur sýnt sig og 
sannað. Það er ekki einungis 8 prósentum 

betri árangur en sambærileg dekk hafa 
heldur er hönnun vetrardekkjanna hljóð-
látari og betri í aksturseiginleikum. Við 
hugsum um öryggi þitt með nýrri tækni 
svo þú þarft aðeins að einbeita þér að 
akstrinum.

Klettur sér m.a. um að þjónusta bíla-
umboðin Heklu og Öskju með hjólbarða. 
Einnig var nýlega undirritaður samstarfs-
samningur við Toyota um alla hjólbarða-
þjónustu. Klettur er einnig með áralanga 
reynslu í að þjónusta atvinnugeirann, 
bæði vörubíla og vinnuvélar.

Gott aðgengi er að upplýsingum um 
dekk á heimasíðu Kletts. www.klettur.is.

Starfsmenn Kletts reyna að vera leið-
beinandi og leggja ríka áherslu á góða 
þjónustu og að geta aðstoðað viðskipta-
vininn fljótt og vel.

GOODYEAR er 
flaggskipið okkar
Fyrirtækið Klettur – sala og þjónusta ehf. starfrækir öfluga hjólbarðadeild og 
býður upp á breitt vöruúrval dekkja, allt frá mótorhjóladekkjum upp í dekk 
fyrir stærstu gerðir vinnuvéla, en aðalmerki Kletts í dekkjum er GOODYEAR.

Starfsmenn Kletts, frá vinstri: Gísli Ólafsson, Þorgeir 
H. Kristmannsson, Eggert B. Eggertsson og Halldór 

Jóhannsson hafa hagsmuni viðskiptavinarins alltaf að 
leiðarljósi. MYND/VALLI

Starfsmenn Kletts 
reyna að vera 

leiðbeinandi og leggja ríka 
áherslu á góða þjónustu og að 
geta aðstoðað viðskiptavininn 
fljótt og vel.

WINTERFORCE: 
Neglanleg heilsárs-
dekk sem framleidd eru 
í Kanada. Endingargóð 
dekk á frábæru verði. Til-
valin undir jepplinga og 
óbreytta jeppa.

GOODYEAR UG8: 
Afburðadekk við íslenskar 
aðstæður. Háþróað dekk frá 
Goodyear sem hefur hlotið 
1. sæti í virtum samanburðar-
könnunum víða um heim.
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Fyrirtækið Betra grip ehf. 
rekur heildverslun að Lág-
múla 9, með verkstæðis-

tæki frá Ravaglioli og viðgerða-
vörur fyrir hjólbarða frá Tip Top. 
Fyrirtækið er jafnframt umboðs- 
og söluaðili fyrir Bridgestone- og 
Firestone-hjólbarða, sem fram-
kvæmdastjórinn Arngrímur Þor-
grímsson segir vera með þeim 
bestu sem völ er á.

„Að öðrum ólöstuðum er 
Bridgestone stærsti og einn virtasti 
dekkjaframleiðandi á markaðnum, 

með höfuðstöðvar í Japan og fram-
leiðslu um allan heim. Við flytjum 
inn Bridgestone-hjólbarða fyrir 
allar gerðir bifreiða, allt frá dekkj-
um undir fólksbíla og upp í stór og 
sterk lyftara dekk sem vega hálft 
tonn. Um þessar mundir erum við 
svo einmitt að fá þaðan nýjustu 
línu loftbóludekkja, þriðju kyn-
slóðina WS70, í hús,“ segir Arn-
grímur og lýsir eiginleikunum 
nánar.

„Dekkin hafa á skömmum tíma 
farið sigurför um heiminn enda 
á ferð fyrsti raunverulegi val-
kosturinn í stað hefðbundinna 
nagladekkja. Hjólbarðarnir eru 
míkroskornir, mjúkir og með loft-
bólum sem virka eins og öflug-
ar sogskálar. Þær sjúga sig niður 
í malbikið og draga í sig vökva og 
hrinda jafnóðum frá sér þegar 
hjólin snúast. Dekkin eru þann-
ig góð i vetraraðstæðum, hálku, 
bleytu og snjó og veita töluvert 
öryggi. Af sömu sökum eru þau 
hljóðlát og umhverfisvæn og end-
ast vel.“

Betra grip starfrækir einnig 

hjólbarðaverkstæði í húsnæð-
inu að Lágmúla 9. „Þar vantar al-
deilis ekki upp á þjónustulund 
og reynslu þar sem þaulreynt af-
greiðslufólk veitir upplýsingar, 
ráðgjöf og aðstoð undir stjórn Jó-
hannesar Jónssonar, sem hefur 
unnið í þessum geira í meira en 
aldarfjórðung og þekkir hann því 
eins og lófann á sér,“ segir Arn-
grímur.

Heildverslunin og verkstæðið 
eru opin alla virka daga frá klukk-
an 8 til 18. Verkstæðið er opið á 
laugardögum frá klukkan 10 til 14.

Allar nánari upplýsingar eru 
veittar í síma 533-3999 eða á 
heimasíðu fyrirtækisins, slóðin er 
betragrip.is.

Hjólbarðarnir 
eru 

míkróskornir, mjúkir og 
með loftbólum sem virka 
eins og öflugar 
sogskálar.

Loftbóludekk frá 
Bridgestone – grænn 
valkostur í vetur
Betra grip ehf. er umboðs- og söluaðili fyrir Bridgestone- og Firestone-hjólbarða á 
Íslandi. Fyrirtækið hefur tekið til sölu nýjustu gerð loftbóludekkja frá Bridgestone, en 
þau þykja henta vel við vetraraðstæður, hálku, bleytu og snjó.

Loftbóludekkin eru fyrsti raunverulegi valkosturinn við hefðbundin vetrardekk.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VILTU VINNA 
VETRARDEKK 
& UMFELGUN?
VERÐLAUNA KROSSGÁTA

HEPPINN ÞÁTTTAKANDI VINNUR 
FJÖGUR INTERSTATE VETRARDEKK 
AÐ VERÐMÆTI 50.000 KR. 

TÍU AÐRIR FÁ ÓKEYPIS  
UMFELGUN FYRIR BÍLINN.

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA

DUGGUVOGI 10 RVK AUSTURVEGI 52 SELFOSS PITSTOP.IS WWW

HJALLAHRAUNI 4 HFJRAUÐHELLU 11 HFJ568 2020 SÍMI

NNUR 
RARDEKK
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1  Í hvaða landshluta er nýjasta þjónustustöð Pitstop?   2  Dekk sem nota má allt árið   3  Íslenska þýðingin á Pitstop   4  Það er líklegra að þú kaupir 
dekk þar sem verðið er _______   5  Getur verið gott að hafa í dekkjum ef eknir eru fjallvegir   6  Í svona veðri er lítið skyggni   7  Þegar þetta er á 
götum er nauðsynlegt að vera á góðum vetrardekkjum   8  Þetta verður að vera a.m.k. 1,6 mm djúpt   9  Það getur verið mjög erfitt að aka í þessari 
færð   10  Pitstop selur m.a. þetta vörumerki   11  Ekki rigning en varla snjór   12  Nagladekk valda meðal annars þessari hvimleiðu mengun

SENDIÐ LAUSNARORÐIN, NAFN OG 
SÍMANÚMER MEÐ TÖLUVUPÓSTI 
Á pitstop@pitstop.is EÐA KOMIÐ 
MEÐ LAUSNINA Á EINHVERJA AF 
ÞJÓNUSTUSTÖÐVUM OKKAR.  
VIÐ DRÖGUM 1. NÓVEMBER. 

Interstate heilsárs- og vetrardekkin eru 
umhverfisvænni kostur. Munstrið inniheldur minna 
magn af mengandi olíum og uppfyllir evrópska 
staðla um efnisinnihald hágæða hjólbarða.

3
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5

118

2

106

4 LAUSNARORÐ - Ekki er gerður greinarmunur á stöfum með/án kommu.

VÍSBENDINGAR
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OPIÐ:
Virka daga 8.00-18.00 og laugard. 10.00-14.00

Skútuvogi 8, 104 Reykjavík og
Smiðjuvegi 28, 200 Kópavogi

S. 567 6700 / vakahf@vakahf.is / www.vakahf.is

BifreiðaflutningarVarahlutir

Dekkjaþjónusta Bifreiðaverkstæði

Úrvinnsla bíla Bón og þvottur

Skútuvogi 8 og 
Smiðjuvegi 28.

Opið á 
laugardögum 
frá kl. 10-14.

Bókaðu tíma á 
vakahf.is

Vaka hefur nú opnað á 
nýjum stað að Smiðjuvegi 
28. Nú geta viðskiptavinir 
valið um tvö stór og öflug 
dekkjaverkstæði, á 
Smiðjuvegi og í Skútuvogi.

Við höfum f lutt okkur frá 
Smiðjuvegi 26, þar sem 
Hjólkó var áður til húsa, yfir 

á Smiðjuveg 28 og erum nú með 600 
m2 pláss,“ segir Róbert Hannesson, 
stöðvarstjóri hjá Vöku. „Starfsmenn 
hafa verið í óðaönn að koma öllu 
fyrir á nýja staðnum, en við erum 
strax byrjaðir að taka á móti við-
skiptavinum. Hér er miklu þægi-
legra aðgengi og vinnuaðstaðan 
betri auk þess sem staðurinn er 
sýnilegri núna. Við stefnum svo á 
að auka enn frekar þjónustu við bif-
reiðaeigendur í framhaldinu,“ segir 
Róbert. 

Hjá Vöku er veitt öll almenn hjól-
barðaþjónusta, hjólbarðasala og 
rekið dekkjahótel. „Við erum með 
mjög gott verð á hjólbörðum og á 
allri þjónustu og leggjum okkur 
fram við að bjóða topp þjónustu. 

Við tökum meðal annars notuð 
dekk upp í ný,“ segir Róbert. Hjá 
Vöku er hægt að fá hinar ýmsu teg-
undir dekkja í öllum verðflokkum. 
„Starfsfólk okkar kappkostar að út-
vega viðskiptavinum það sem vant-
ar ef við erum ekki með það hér á 
lager“, bætir hann við. 

Viðskiptavinir geta pantað tíma 
á vefsíðunni vakahf.is og losnað 
þannig við óþarfa biðraðir. „Við-
skiptavinir hafa mikið verið að 

nýta sér þessa nýjung og eru gríðar-
lega ánægðir með þessa þjónustu“ 
segir Róbert. „Algengt er að við-
skiptavinir bóki tíma á kvöldin 
þegar næsti dagur er skipulagður. 
Sumir vilja byrja daginn á dekkja-
skiptum áður en þeir fara í vinnuna 
og enn aðrir vilja tryggja sér tíma 
strax eftir vinnu,“ bætir Róbert við. 
Aðstaða fyrir viðskiptavini er góð á 
nýja staðnum og það er alltaf heitt 
á könnunni.

Engar biðraðir – 
pantaðu tíma á netinu

„Við erum með mjög gott verð á hjólbörðum og allri þjónustu,” segir Róbert Hannesson, stöðvarstjóri hjá Vöku.

Gömul dekk eru tekin upp í ný eða til 
inneignar fyrir þjónustu sem Vaka veitir.

Sumum reynist erfitt að fjármagna kaup á nýjum dekkjum. Þá koma notuð dekk til 
bjargar að sögn Steinars.

Kaup á notuðum hjólbörðum hefur mörgum 
reynst hentugur kostur, að sögn Steinars 
Gunnsteins sonar hjá Vöku í Skútuvogi. „Sumum 
reynist erfitt að fjármagna kaup á nýjum dekkjum 
eins og ástandið er í þjóðfélaginu núna. Þá koma 
notuð dekk til bjargar,“ segir Steinar. „Einnig geta 
notuð dekk verið hentug fyrir þá sem aka um á 
gömlum bíl og vita ekki hvað hann endist lengi 

í viðbót,“ segir hann. „Þá þarf það ekki að liggja 
með mikla fjárfestingu í dekkjum þegar bíllinn 
gefur upp öndina.“

Vaka hefur líka hjálpað mörgum við að losa sig 
við dekk af gamla bílnum sem passa ekki á þann 
nýja. „Slík dekk tökum við upp í ný dekk eða til 
inneignar fyrir hverja þá þjónustu sem Vaka hf. 
veitir,“ segir Steinar. 

Notuð dekk eru ódýr kostur

Vaka hefur flutt frá Smiðjuvegi 
26 í 600 m²  pláss að 26 að 
Smiðjuvegi 28. Hér er miklu 
þægilegra aðgengi og vinnuað-
staðan betri auk þess sem 
staðurinn er sýnilegri núna,” 
segir Róbert.
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JEPPADEKK

Hjá Arctic Trucks 
færðu vönduðu 
heilsársdekkin frá
Dick Cepek 
- slitsterk
- neglanleg
- má míkróskera
- frábært veggrip

Gott verð!

ÖLL ALMENN DEKKJAÞJÓNUSTA 
Á STAÐNUM!

Bjóðum alla almenna dekkjaþjónustu

Skjót og góð þjónusta!

Arctic Trucks selur slitsterk 
jeppadekk undir flestar gerðir 
jeppa og jepplinga. Fyrirtækið 
býður einnig upp á almenna 
dekkjaþjónustu.

Arctic Trucks sérhæfir sig í þjón-
ustu og lausnum fyrir jeppa- og 
jepplingaeigendur en býður auk 
þess upp á dekkjaþjónustu fyrir 
allar gerðir bíla. Starfsemin fer 
fram að Kletthálsi 3 en þar er 
verslun, breytingaverkstæði, al-
mennt viðgerðaverkstæði og 
dekkjaþjónusta. Auk þess býður 
Arctic Trucks upp á ástands- 
og söluskoðanir á bílum, sem 
eru mjög vinsælar hjá þeim sem 
hyggja á bílakaup. 

Mest seldu jeppadekkin hjá Arc-
tic Trucks eru frá Dick Cepek, en 
fyrirtækið útvegar þó dekk undir 
flestar gerðir fólksbíla og jeppa, 
og veitir alhliða dekkjaþjónustu.

„Við höfum flutt inn Dick Cepek 
dekk árum saman, amerísk há-
gæðadekk sem seld eru um allan 
heim. Reynslan hefur sýnt að þau 
eru gríðarlega slitsterk og góð sem 
heilsársdekk,“ segir verslunar-
stjórinn Gunnar Haralds son. 
„Þau eru neglanleg og hægt er að 
míkróskera þau til að auka veggrip 
og rásfestu í hálku og snjó. Míkró-
skurðurinn eykur einnig kælingu 
í gúmmíinu sem bætir enn frekar 
endingu dekkjanna.“ 

Arctic Trucks selur einnig 
AT405, sem er 38 tommu dekk 

hannað og framleitt af Arctic 
Trucks. „Mynstur þeirra er sér-
staklega hannað fyrir íslensk-
ar aðstæður og þá aðallega hugs-
að um akstur í snjó og hálku,“ 
upplýsir Gunnar. Hann segir 
að gríðar leg vöntun hafi verið 
á samskonar dekkjum enda séu 
flestir dekkjaframleiðendur 
hættir að framleiða dekk í þess-
um stærðarflokki. „AT405 dekkin 
eru mjög eftirsótt hjá okkur, enda 
með hljóðlátari akstursdekkjum í 
þessum stærðarflokki. Þau koma 
míkróskorin og eru boruð fyrir 

nagla sem sparar viðskiptavinum 
okkar talsverðan kostnað. Dekkin 
hafa verið ófáanleg um skeið, en 
eru væntanleg um miðjan nóvem-
ber.“

Gunnar segir marga viðskipta-
vini Arctic Trucks vera áhuga-
fólk um jeppa og útivist. Fyrir-
tækið býður  þó bæði viðgerða- og 
dekkjaþjónustu fyrir jafnt fólks-
bíla sem jeppa. „Arctic Trucks er 
einnig umboðsaðili fyrir Yamaha 
tæki og sú þjónusta sem við veit-
um er því orðin fjölbreyttari og 
viðskiptavinahópurinn stærri.“

Við bjóðum vetrardekk frá 
virtum framleiðendum, til 
dæmis hinum þýska Cont-

inental en vetrardekk frá honum 
urðu í efsta sæti í árlegri norrænni 
gæðakönnun (naf.no) á vetrarhjól-
börðum,“ segir Jón Ágúst Stefáns-
son, sölustjóri Sólningar. Hann 
segir Continental-dekk áður hafa 
skorað hátt í slíkum könnunum 
og vera sigurvegara í prófunum 
þýsku bifreiðasamtakanna í ár. En 
hvað gerir þau svona sérstök? „Þau 
eru svo vel míkróskorin, mjúk og 
skemmtileg, enda með hátt hlut-
fall náttúrugúmmís. Sum dekk 
harðna í frosti en það gera Cont-
inental-dekk ekki,“ útskýrir hann 
og segir þau fást óneglanleg, negl-
anleg og með nöglum sem Cont-
inental lætur hanna sérstaklega og 
hefur einkaleyfi á. 

Sólning var stofnuð 1969 og 
þar eru menn með áratuga starfs-
rey nslu. Hjólbarðaverkstæði 
Sólningar eru þrjú og staðsett á 
Smiðjuvegi, Selfossi og í Njarð-
víkum. Einnig er Sólning eigandi 
Barðans í Skútuvogi og með dreif-
ingaraðila um allt land að sögn 
Jóns Ágústs sem segir fyrirtækið 
hafa hætt sólningu dekkja fyrir tíu 
árum, þrátt fyrir nafnið. 

Þótt Continental sé rjóminn í 

dekkjunum hjá Sólningu þá flyt-
ur fyrirtækið líka inn önnur frá-
bær dekk. Til dæmis jeppa-
dekk frá Mastercraft sem rjúka 
út vegna sinna gæða. Jón Ágúst 
telur upp fleiri velþekkt dekkja-
merki, svo sem Hankok sem hefur 
verið á markaði í áraraðir hér á 
landi. „Hankok-dekkin eru í milli-
verðflokki,“ segir hann og nefn-
ir önnur sem Hankok framleiðir, 
þau heita King Star og eru í ódýrari 

kantinum þrátt fyrir nafnið. Taí-
lensku dekkin Nankang eru þó 
ódýrust af þeim sem Sólning selur. 
„Nankang-dekkin eru mikið keypt 
undir fólksbíla og minni sendi-
ferðabíla,“ upplýsir Jón Ágúst. 

Hin árstíðabundnu dekkja-
skipti byrjuðu af krafti fyrir um 
viku að sögn Jóns Ágústs sem 
tekur fram að Sólning geymi dekk 
fyrir almenning á öllum sínum 
verkstæðum. 

Selja sigurvegara í 
árlegri gæðakönnun
Sólning er rótgróið hjólbarðaverkstæði með starfsemi á Smiðjuvegi í Kópavogi, Selfossi 
og í Njarðvíkum. Meðal reynslubolta fyrirtækisins er Jón Ágúst Stefánsson sölustjóri. 

„Sum dekk harðna í frosti en það gera Continental-dekkin ekki,“ segir Jón Ágúst Stefáns-
son, sölustjóri hjá Sólningu. MYND/GVA

Slitsterk jeppadekk fyrir 
íslenskar aðstæður

Gunnar segir fáa dekkjaframleiðendur enn framleiða 38 tommu dekk og því séu 
AT405 dekkin frá Arctic Trucks mjög eftirsótt.

Þótt enn sé snjólaust og haustið milt veit enginn hvenær vetur skellur á af þunga og 
gott er að vera þá vel undirbúinn.

Gætilegur vetrarakstur
Ökumenn þurfa að huga að ýmsu þegar vetur nálgast og þótt veður 
sé gott um þessar mundir geta veður skipst skjótt á lofti og mikilvægt 
að vera með allt til reiðu.

Viðbúið er að íbúar á höfuðborgarsvæðinu og í öðrum þéttbýlis-
kjörnum muni aka á söltuðum götum í vetur og til að verja bílinn 
getur skipt öllu að þrífa bílinn og bóna reglulega og vernda þannig 
lakkið frá tæringu. 

Flestir kannast við þá daga þegar frostið fer langt niður og 
hvernig það getur tekið langan tíma að ná að opna bílinn þar sem 
læsingin er frosin. Því er þess virði að vera snemma í því að smyrja 
læsingar með lásaolíu.

Í bílnum er gott að hafa alltaf nokkra hluti tiltæka, hvort sem 
kalt eru úti eður ei. Fremst fer þar snjóskafan, góðir vettlingar eða 
hanskar og sólgleraugu, þar sem sól er oft lágt á lofti á háannatíma 
í umferðinni, og vasaljós. Létta skóflu er gott að hafa ef moka þarf 
út og keðjur og startkaplar koma sér líka vel. 

Önnur veigamikil atriði má lesa sér nánar til um á góðum vefsíð-
um og má þar benda á heimasíðu Félags íslenskra bifreiða eigenda, 
fib.is. Þá gaf Þjónustudeild Vegagerðarinnar fyrir nokkrum árum 
út leiðbeiningar um vetrarakstur. Þær má finna á heimasíðu Vega-
gerðarinnar, vegagerdin.is. Þar er meðal annars farið yfir hvernig 
haga skal akstri þegar skyggni er slæmt, þegar hálka er úti og 
hvernig ökumaður skal bregðast við ef bíllinn skrikar.
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- getur skilið milli lífs og dauða í erfiðri vetrarfærð
Mismunandi bílar og akstursaðstæður kalla á nauðsyn þess að 
bjóða fleiri en einn möguleika í vali á hjólbörðum. Á meðan 
sumir vilja eingöngu nagladekk vilja aðrir keyra á ónegldum 
vetrardekkjum eða heilsársdekkjum. Í Dekkjahöllinni er lagt 
upp úr því að koma til móts við mismunandi óskir viðskipta-
vina við val á dekkjum og því er boðið upp á úrval heilsárs-
dekkja, sem hægt er að keyra allan ársins hring og eru sífellt að 
verða vinsælli, örkorna- og loftbóludekk og hin sígildu nagla-
dekk fyrir þá sem vilja hámarks grip í vetrarakstri. „Við erum 
með gott úrval dekkja í öllum flokkum frá nokkrum framleið-
endum og seljum eingöngu mjög vönduð dekk og með mark-
vissum aðgerðum hefur okkur tekist að ná góðu verði sem skilar 
sér til viðskiptavina okkar. Dekkin eru eini snertiflötur bílsins 
við yfirborð vegar við margvíslegar aðstæður og því tókum við 
ákvörðun að selja eingöngu dekk, sem framleidd eru samkvæmt 
hæstu gæðakröfum,“ segir Elín Dögg og ítrekar að lokum mikil-
vægi þess að vera vel búinn í umferðinni.

Val á vetrardekkjum 

Dekkjahöllin er yfir 25 ára 
gamalt fjölskyldufyrirtæki 
með hjólbarða- og smur-

stöðvar í Skeifunni 5, Reykjavík og 
einnig á Akureyri og Egils stöðum. 
Fyrirtækið hefur vaxið jafnt og 
þétt frá því það var stofnað á Akur-
eyri en allt frá upphafi hefur verið 
lögð áhersla á snögga og góða þjón-
ustu og að bjóða upp á mikið úrval 
dekkja á góðu verði.

Dekk á betra verði
Í dag er Dekkjahöllin með dekkja-
umboð frá mörgum úrvals fram-
leiðendum, svo sem japanska 
framleiðandanum Yokohama og 
Marangoni á Ítalíu. Einnig er fyrir-
tækið í samstarfi við TBC, sem er 
einn stærsti söluaðili dekkja í 
Bandaríkjunum, um sölu á vetrar-
dekkjum. Þau dekk eru meðal 

annars framleidd af Cooper og 
Sailun. Dekkjahöllin hefur með 
þeim hætti skapað grundvöll til að 
bjóða enn hagstæðara verð en áður 
þekkist. „Við leggjum áherslu á að 
bjóða betri dekk á lægra verði. Með 
magninnkaupum og staðgreiðslu, 
þá náum við bestu fáanlegu inn-
kaupsverðunum og getum því selt 
dekkin á betra verði en annars,“ 
segir Elín Dögg Gunnarsdóttir, 
rekstrarstjóri Dekkjahallarinnar 
og jafnframt dóttir stofnanda fyrir-
tækisins. „Eftir að kreppan skall á 
hefur almenningur lagt enn meiri 
áherslu á verð og höfum við notið 
mikillar velvildar fyrir vikið og við-
skiptavinum hefur fjölgað svo um 
munar. Ég get því sagt að kreppan 
hefur ekki haft neitt nema góð áhrif 
á okkur. Við höfum til að mynda 
sömu kennitöluna frá upphafi og 

njótum því mikils trausts bæði hjá 
viðskiptavinum og birgjum.“

Val á vetrardekkjum mikilvægt
Fólk á Íslandi keyrir við margvís-
legar og oft erfiðar vetraraðstæð-
ur og því eru starfsmenn Dekkja-
hallarinnar markvisst þjálfaðir og 
hafa mikla reynslu til að veita fag-
lega ráðgjöf við val á hjólbörðum. 
Með miklu úrvali er hægt að koma 
til móts við mismunandi þarfir við-
skiptavina, segir Elín Dögg og vill 
einnig koma á framfæri að hægt sé 
hringja eða að senda inn fyrirspurn 
í gegnum vefinn w w w.dekkja-
hollin.is til að fá uppgefið verð á 
mismunandi stærðum og gerðum 
dekkja. Fyrirspurnum er í flestum 
tilvikum svarað samdægurs svo 
það ætti enginn að fara á sumar-
dekkjunum út í vetrarfærðina.

Dekkin skipta öllu 
máli í umferðinni    
 - Hjá Dekkjahöllinni fara saman gæði og gott verð

„Við leggjum áherslu á að bjóða betri dekk á lægra verði,” segir Elín Dögg Gunnarsdóttir, rekstrarstjóri Dekkjahallarinnar.

Mikiðúrval
og
dekkja

fyrir fólksbíla jeppa

BETRA

Heilsársdekk

Loftbóludekk

Nagladekk

REYKJAVÍK - AKUREYRI - EGILSSTAÐIR

Reykjavík, Skeifan 5, 581 3002
Akureyri, Draupnisgötu 5, 462 3002

Egilsstaðir, Þverklettar 1, 471 2002
www.dekkjahollin.is

DEKKJAHÖLLIN

Þetta er aðeins brot af því sem
sem að við höfum uppá að bjóða...
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Meira í leiðinniWWW.DEKK.IS

HJÓLBARÐAÞJÓNUSTA N1: 
Fellsmúli 440 1322 | Ægisíða 440 1320  | Bíldshöfði 440 1318 | Réttarháls 440 1326
Stórihjalli 440 1342 | Dalbraut Akranesi 440 1394 | Langitangi Mosfellsbæ 440 1378
Reykjavíkurvegur Hafnarfirði 440 1374 | Grænásbraut Reykjanesbæ 440 1372

VETRARDEKK Á
FRÁBÆRU VERÐI
FJÖGUR DEKK, VINNA OG VENTLAR ERU INNIFALIN Í  ÖLLUM TILBOÐUNUM*

Á DEKKJAHÓTELI N1

BÝÐST ÞÉR AÐ GEYMA

SUMARDEKKIN GEGN
VÆGU GJALDI

*Tilboðin fást aðeins á hjólbarðaverkstæðum N1 á meðan birgðir endast. Tilboðin gilda ekki með öðrum tilboðum eða afsláttum. 

VR. A97 3100
175/65 R 14
FULLT VERÐ: 62.835 KR.
TILBOÐ: 44.900 KR.

VR. A97 3102
185/65 R 15
FULLT VERÐ: 71.235 KR.
TILBOÐ: 51.900 KR.

VR. A97 3103
195/65 R 15
FULLT VERÐ: 73.235 KR.
TILBOÐ: 54.900 KR.

VR. A97 3104
205/55 R 16
FULLT VERÐ: 86.940 KR.
TILBOÐ: 64.900 KR.

VR. A97 3105
225/45 R 17
FULLT VERÐ: 102.460 KR.
TILBOÐ: 72.900 KR.

VR. A97 3101
185/65 R 14
FULLT VERÐ: 68.035 KR.
TILBOÐ: 49.900 KR.

HJÓLBARÐASKIPTI
1. Setjið bílinn í gír, hand-
hemilinn á og steina við dekk ef 
þörf krefur.
2. Setjið viðvörunarþríhyrning 
50-100 m fyrir aftan bílinn.
3. Takið hjólkoppinn af og losið 
um allar felgurær, en takið þær 
ekki af.
4. Náið í varahjólbarða og tjakk. 
Setjið tjakkinn undir bílinn. 
Upplýsingar um hvar hann er og 
hvar á að setja hann undir eru í 
eigandahandbókinni.
5. Lyftið bílnum þar til hjólbarð-
inn sem skipta á um er í lausu 
lofti.
6. Skrúfið felgurær af og takið 
sprungna hjólbarðann undan.
7. Setjið varahjólbarðann undir 
og skrúfið rærnar að – sú hlið 
róarinnar sem er með úrtakinu 
(kóníska hliðin) á að snúa að 
hjólbarðanum (felgunni). Herðið 
rær á misvíxl, þannig að felgan 
sitji rétt á.
8. Slakið bílnum niður, takið 
tjakkinn undan og herðið allar 
rær aftur. Setjið hjólkoppinn á.

Heimild: Umferðarstofa

Allir geta skipt um dekk, en mikil-
vægt er að gera hlutina vel og í réttri 
röð.

LOFTÞRÝSTINGUR DEKKJA SKIPTIR HÖFUÐMÁLI
Hjólbarðar mynda einu snertingu bíls við veg og afar mikilvægt 
að þeir séu alltaf í góðu lagi. Ökumenn þurfa að athuga ástandið 
reglulega. Meðal þess sem ber að athuga er réttur loftþrýstingur 
miðað við stærð hjólbarða. Ef loftþrýstingur er of mikill eða of lítill 
minnkar snertiflötur hjólbarða og um leið veggrip þeirra. Yfirleitt má 
finna upplýsingar um réttan loftþrýsting í handbókum bíla en einnig 
má spyrjast fyrir hjá bifvélavirkjum, starfsmönnum hjólbarðaverk-
stæða eða skoðunarstöðva. Einnig er mikilvægt að jafn loftþrýstingur 
sé í hjólbörðum, að sami þrýstingur sé í hvoru afturhjóli og sami 
þrýstingur í hvoru framhjóli. 

Bíleigendur verða að fylgjast með sliti á hjólbörðum enda minnkar 
veggrip þeirra við slit og þar með öryggi. Samkvæmt reglugerð má 
dýpt mynsturraufa í hjólbarða ekki vera minni en 1,6 millimetrar. 

Heimild: Umferðarstofa Réttur loftþrýstingur gefur traustara veggrip hjólbarða, sem eykur öryggi til muna.

HEMLAÐ Í SNJÓ
Mikilvægt er að hafa í huga að 
þegar ísing eða snjór er á vegi 
má reikna með að hemlunar-
vegalengd geti verið allt að 
fimm sinnum meiri en á þurrum 
vegi. 

Þegar slitlag vegar er blautt 
má reikna með að hemlunar-
vegalengd sé um tvisvar sinnum 
meiri en ef sami vegur er þurr.  

Heimild: www.bilprof.is

Hemlunarvegalengd er misjöfn eftir 
færð.

AÐ VELJA DEKK
Tæpast er hægt að segja að 
nein ein gerð vetrardekkja 
henti betur en önnur við allar 
aðstæður. Því er ekki hægt að 
fullyrða afdráttarlaust að nagla-
dekk séu öruggasti kosturinn í 
vetrarumferðinni. 
Við dekkjaval er best að hafa 
í huga aðstæður og atferli 
hvers og eins, það er að segja 
hvort fólk þarf raunverulega á 
negldum hjólbörðum að halda, 
til dæmis vegna búsetu, ferða 
yfir heiðar að vetrarlagi og svo 
framvegis. 

www.visindavefur.hi.is

Keyrt í snjó.


