
Test af Frigus EV ICE3 vinter dæk - Tesla 3 (235/45-18 98V)

Hver den 1. i måneden skal vi have feedback på følgende områder og under følgende forhold:

sne/is tør vej våd vej sne/is tør vej våd vej sne/is tør vej våd vej

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5

neutral neutral neutral neutral neutral neutral neutral neutral neutral

Rækkevidde på dækkene ift dine sommerdæk ? og hvilke mærke sommerdæk har du nu ?

3.911       3.995          

Antal km ved montage, og antal km målt til den 1. i måneden: 22-dec 87.019            01-feb 91.134       01-mar 95.045 01-apr 99.040        

Test af Frigus EV ICE3 vinter dæk - Tesla S (245/45-19 102V)

Hver den 1. i måneden skal vi have feedback på følgende områder og under følgende forhold:

sne/is tør vej våd vej sne/is tør vej våd vej

5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5

4 2 4 4 5 5

5 5 5 5 5 5

Ganske lidt - men mindre end tidligere dæk. 

Rækkevidde på dækkene ift dine sommerdæk ? og hvilke mærke sommerdæk har du nu ? Michelin - rækkevidden er mindre - men meget koldt vejr.ca. 100 km mindre - men jeg

tror det er kulden.

ca. 4.000 km siden jeg fik dem på

5.000

Super gode dæk - de bedste vinterdæk jeg har prøvet på nogen bil.

Jeg er vant til at køre 55-60.000 pr år.Absolut de bedste vinterdæk jeg

har oplevet.

99.000

Fik dækkene på den 18/12-2020

HUSK: Tove (min hustru) kommenterede, uden at være blevet spurgt, at bilen stod MEGET bedre fast med de nye dæk.

Vi har haft meget sne i Jelling - meget mere end Vestpå. Jeg foretrak Teslaen med Jeres dæk frem for

min Volvo XC90 de dage hvor der lå meget sne. Den står meget bedre fast - og styrer meget mere 

sikkert. Jeg tror det er den bedste anbefaling til kørsel i sne jeg kan give!!!

mindre end jeg havde med de gamle dæk.

Km kørt fra den 1/1-1/1 ?

Eventuelle kommentarer til dækket ?

Antal km ved montage, og antal km målt til den 1. i måneden:  95.200

Hvordan oplever du styreegenskaberne ?

Hvordan oplever du bremseegenskaberne ?

Hvordan oplever du komforten i dækket ?

Og disse spørgsmål besvares med dit eget svar:

Oplever du under / overstyring i sving og rundkørsler ?

Februar Marts

Sne/Is – tør vej, våd vej

Inddel dine svar i point, hvor 1 er dårlig, 3 er middel og 5 er bedst:

Hvordan oplever du støjniveauet ?

lækkert dæk med god konfort og 

støjsvagt,

 især når man kører på en vej 

med nyt asfalt 

Eventuelle kommentarer til dækket ?

Marts

Stadigt et dæk med rigtig god 

komfort

 men man kommer til ar lægge 

mere mærke det forskellige 

underlag man kører på

Især den nye 3 sporede 

motorvej hvor der mangler ny 

asfalt   

Stadig et godt dæk, vil helt klart 

anbefale det, er spændt på

 hvor meget mønster der er 

tilbage, forventer at skifte dæk i 

udgangen af April 

Jeg gennemvarmede mine bremser 

en aften hvor der var mange 

accelerationer og nedbremsninger 

over en strækning på 10 km og jeg 

havde en god fornemmelse af 

dækket 

Inddel dine svar i point, hvor 1 er dårlig, 3 er middel og 5 er bedst:

Sne/Is – tør vej, våd vej

Km kørt fra den 1/1-1/1 ?

Januar Februar

Oplever du under / overstyring i sving og rundkørsler ?

Og disse spørgsmål besvares med dit eget svar:

Hvordan oplever du komforten i dækket ?

Hvordan oplever du bremseegenskaberne ?

Hvordan oplever du styreegenskaberne ?

Hvordan oplever du støjniveauet ?

Lidt bedre end Januar 

Kan ikke sammenlignes, vejret, 

især temperaturen er 

en kæmpe faktor 

4.115                                                


