
VULKAN BANAR VÄGEN
DÄCKSPECIALIST MED MER ÄN 50 ÅRS HISTORIA



VULKAN - TIDSLINJE
1963 Etableras på Jernbanegade i Randers av  
Egon Nielsen

1966 Flyttar til Hvedevej 28 i Randers

1975 Avtal om att representera italienska  
Marangoni och deras RingTread System i Danmark

1994 Henrik Nielsen tar över rodret från sin far  
och blir VD

1999 Däckcentret säljs av, och Vulkan fokuserar  
nu helt på regummering av däck till  
transportbranschen

2000 Henriks hustru Pernille Wardinghus  
tar över bokföring och administration  
från Henriks mor

2004 og 2005 Grannfastigheten på Hvedevej tas  
över och byggs ut/om

2013 Jubileum firas i nya produktionslokaler

2015 Massiv investering i modern, högteknologisk  
produktionsutrustning

2016 Michael Nielsen, tredje generation,  
börjar i administrationen  

”I 25 år har vi varit kund hos Vulkan,  
och det fungerar perfekt.” 

Ovethi’s VD, Preben Thinggaard, DK
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VI VET NÄSTAN ALLT OM DÄCK
1963. Det var det året Vulkan Dæk A/S grundades. Ända sedan dess har vi varit ett stabilt  
familjeföretag med specialinriktning på produktion av regummerade däck av högsta kvalitet.

Vår ambition är att vara enkla att handla med. Hos oss är ett löfte ett löfte, och vi anpassar oss 
i så stor utsträckning som möjligt till våra kunder. Vi svarar dig snabbt, levererar snabbt, och vår 
produktkvalitet är optimal. Våra däck har lång körsträcka, lågt rullmotstånd och risken att de går 
sönder är minimal. Denna kombination bidrar till att säkerställa transportörerna bästa möjliga 
totalekonomi.

Bland våra kunder finns ledande däck- och transportföretag i såväl Danmark som övriga Norden,  
sedan 1975 har vi haft ett strategiskt och exklusivt samarbete med italienska Marangoni, företaget 
bakom det unika RingTread System, och en av världens mest erkända leverantörer av råmaterial 
och maskiner för slitbaneproduktion. 

Våra kontinuerliga investeringar i både personal och teknik gör oss till ett av de ledande företagen 
i däckbranschen. Våra vulkanisörer är några av marknadens mest erfarna, och de arbetar intensivt 
med att förnya begagnade däck genom att återanvända stommen och ersätta däckets slitbana med 
en ny. Alla behärskar de detta stolta hantverk, som har förfinats från generation till generation. Vi 
är mycket stolta över vår 50-åriga historia, och ser fram emot att även framöver erbjuda  
högkvalitetsprodukter till konkurrenskraftiga priser.



”Vulkan lyssnar på våra önskemål.” 

Leif Møller, ägare av LM Transport A/S, DK

RINGTREAD
GJUTEN SOM EN RING

INGA SKÄRNINGAR ELLER SKARVAR

ANPASSAD STOMMENS NATURLIGA PROFIL

            

MINDRE VÄRMEUTVECKLING

BÄTTRE VÄRMEFÖRDELNING

BÄTTRE BALANS

LÄGRE RULLMOTSTÅND 

ÖKAD PRESTANDA 

 

            

ÖKAD SÄKERHET

LÄNGRE KÖRSTRÄCKA

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING
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DÄRFÖR SKA DU VÄLJA VULKAN  
Bra kvalitetsdäck har en ovärderlig och positiv inverkan på transportörernas bränsleekonomi och  
säkerhet. Det vet vi på Vulkan, och därför lägger vi all vår energi på att producera regummerade däck 
av allra högsta kvalitet.

Ungefär fyra däck av tio på danska lastbilar och bussar är idag regummerade, och det finns goda skäl 
till det. Ett Vulkan-däck kostar ca 1/3 mindre än ett nytt kvalitetsdäck, men är lika hållbart. Det viktiga 
är dock totalekonomin. Skillnaden mellan ett bra och ett dåligt däck kan innebära upp till 7,5 %  
skillnad i bränsleförbrukning. 

Vulkans specialitet är Marangonis RingTread System, där slitbanan gjuts som en ring och monteras  
direkt på stommen - utan skärningar i slitbanan, utan skarvar och utan att gummit sträcks på ett 
olämpligt sätt. Däckets naturliga profil bibehålls - precis som vid ett nytt däck.

RingTread har ett stort sortiment av regummerade däck för såväl lastbilar som släpvagnar och bussar.

Kombinationen av RingTread System och Vulkans moderna produktion gör att vi kan erbjuda däck med 
samma höga kvalitet som nya däck, och med alla de fördelar regummerade däck har.



”Vi har varit kund hos Vulkan Dæk i 2,5 år, 
och det fungerar mycket smidigt”

Petter Kristensen, delägare i  
Gummiservice Larvik AS, NO

INSPEKTION I 4 STEG 
STEG 1 NAILHOLE
En elektronisk håldetektor 
kontrollerar alla inkomna 
stommar och hittar själv 
även de allra minsta hålen, 
även de som är nästan 
omöjliga för det mänskliga 
ögat att upptäcka.

STEG 2 SHEAROGRAPHY
Eventuella inre skador  
identifieras av en  
röntgenprocess

STEG 3  TRYCKTEST 
Stommen genomgår ett 
trycktest med hjälp av 
laserteknik

STEG 4 VISUELL SLUTKONTROLL
Vulkans skickliga personal säkerställer 
att högteknologin används korrekt och 
optimalt. Personalen har ett skarpt öga för 
kvalitet och processer, och säkerställer att 
bara de bästa stommarna godkänns för 
vidare bearbetning.
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GRUNDLIG INSPEKTION SÄKER-
STÄLLER HÖG KVALITET
En hörnsten i Vulkans kvalitetskontroll är de nya högteknologiska maskiner som genomlyser 
och synar däckstommen. Vi återvinner bara de bästa stommarna, och därmed har vi effektivt 
satt stopp för gamla tiders dyra och onödiga däckhaveri. Det är i högsta grad stommarnas  
kvalitet som avgör de regummerade däckens kvalitet. Med våra nya tekniska verktyg hittar vi 
även de minsta defekterna, och därmed kan olämpliga däck omedelbart kasseras.



STEG 5 Kratsning
Den högteknologiska 
kratsmaskinen avlägsnar 
det resterande mönstret så 
att däcket anpassas till den 
slitbana som ska påföras. 

STEG 6 Förarbetning av stommen
Stommen bearbetas noggrant  
för eventuella yttre skador.

STEG 7  Banpåföring 
En specialframställd byggmaskin 
säkrar  med  laserstyrning att  
slitbanan utvidgas som ett  
gummiband och centreras precis 
över stommen.

STEG 8 Färdigställande
Däcket packas in och vakuumsugs så 
att det är färdigt för vulkanisering.

STEG 9 Vulkanisering
Under elektronisk övervakning blir 
stomme och bana till ett i en av 
Vulkans 2 autoklaver.

STEG 10 Slutkontroll
Alla däck genomgår en avslutande 
visuell kontroll.

”Kvalitet! Det är det jag sätter störst värde på, 
och det är huvudförklaringen till att vi sedan 
70-talet har varit kund hos Vulkan”

Jørgen Bach, delägare i  
Bach & Pedersen Fragt A/S, DK
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HÖGTEKNOLOGISK PRODUKTION
Vi är mycket stolta över vår högteknologiska maskinpark, som regelbundet framhävs i  
branschen och på Europanivå. Vulkan har kapacitet att producera upp till 27 000  
regummerade däck per år. Våra helautomatiska produktionsprocesser gör det möjligt för oss 
att erbjuda högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga priser. Vi får ofta besök av kunder 
och samarbetspartner, och visar mycket gärna upp vårt företag och vår produktion.

MED VULKANS DÄCK KAN MAN FÅ DET BÄSTA FRÅN TVÅ VÄRLDAR:  
· Kvalitet, säkerhet och hållbarhet - som vid nya däck.   
· Ekonomi och miljöhänsyn - som vid regummerade däck



DET GODA  
GRÖNA VALET
Återanvändning: Vi på Vulkan är stolta över att ha 
bidragit till att 40 % av alla nya däck på danska  
lastbilar och bussar idag är regummerade.  
Allt annat lika reducerar detta koldioxidutsläppen.

Den rena arbetsmiljön: Hos Vulkan är det alltid rent 
och överskådligt i såväl produktionen och på lagret 
som i vår administration.

Den goda trivseln: Vi sätter stort värde på positiva 
sociala värderingar. Med en vänlig morgonhälsning ger 
kollegorna varandra en bra start på dagen, och vi ser 
alltid till att stötta varandra. Den goda tonen smittar av 
sig på arbetsglädjen, och i slutändan därmed på våra 
produkters kvalitet och servicenivån till våra kunder.

FAKTA:
Regummerade däck:
·  Ger 40 % lägre koldioxidutsläpp vid regummering 

första gången.

·  Har precis samma höga kvalitet som ett nytt  
– men kostar 1/3 mindre.

·  Miljövänlig körning påverkar även bränsle- 
förbrukningen – och reducerar därmed  
koldioxidutsläppen.

Källa. Föreningen för tillverkare av regummerade däck i Danmark

”Transportbranschen går lite i bräschen  
när det gäller återanvändning av däck” 

Jens Enstrøm, inköpschef  hos  
Euromaster Danmark A/S

”Vulkan driver affärer på ett trovärdigt sätt, 
allt är mycket jordnära och transparent” 

Lars Kristensen, delägare i Thortrans A/S, DK
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LAGER OCH LOGISTIK
Ett stort och välsorterat lager av regummerade däck innebär att Vulkan omedelbart kan leverera 
de flesta typer av däck. Det är tack vare detta som vi kan ge den service vi gärna vill vara kända för. 
Därför investerade vi år 2013 i nya byggnader samt en betydande utökning av lagerlokalerna. Nu 
finns de allra flesta av våra produkter på lager, och därmed kan vi leverera  snabbt. 

- Ett stort lager av färdiga däck säkerställer snabb leverans

- Flexibel leverans som tar hänsyn till kundernas behov – även i akuta situationer

- Snabba svar på alla förfrågningar 

- Beställningsmöjligheter 24/7 via vår webbshop

- Rådgivning baserad på vår långa erfarenhet som specialist på regummerade däck



VI GER DET BÄSTA AV OSS 
SJÄLVA TILL VARANDRA
Mannen vid rodret på Vulkan är Henrik Nielsen, som är andra genera-
tionen ägare i familjeföretaget. Han har arbetat på Vulkan sedan han 
som 15-åring började som lärling. Tillsammans med sin hustru Pernille 
leder han fortfarande företaget i enlighet med de värderingar hans far, 
Egon Nielsen, stod för, och det är värderingar som i grund och botten 
handlar om att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade. 

Detta gäller även för Vulkans kundrelationer. Oavsett vem du har att 
göra med på Vulkan kommer du att uppleva att de gör sitt allra bästa för 
att ge dig god och vänlig service. 

De flesta av Vulkans medarbetare har arbetat i företaget under många 
år, och även många av kundrelationerna har en riktigt lång historia.  
Detta är vi på Vulkan både glada och stolta över.

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


