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Meget mere end en reservedel

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D

Hvem er vi - og hvad kan vi?
Triscan a/s er en 100% dansk virksomhed, som gennem konceptskabelse, markeds-
føring og distribution af autoreservedele til det professionelle frie eftermarked har 
skabt sig en væsentlig position på det skandinaviske marked og en stærkt stigende 
afsætning i resten af Europa. 

Reservedele til 52 bilmærker

Hurtig levering af de rigtige dele Mere end 55.000 lagerførte varer

Online bestilling via TriWeb/TecCom 52 produktgrupper

Høj leveringsevne Effektiv kvalitetssikring

Hver dag udgår der varer fra Triscans 3 distributionscentre i Brabrand, Glostrup samt i 
Iserlohn i Tyskland - til 39 markeder i Europa.

OE kvalitet

Bredt dækkende 
programmer
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I autobranchen – det være sig både blandt bilproducenterne, bilforhandlerne og reservedelsgrossisterne på eftermarkedet 
– har konsolideringer gennem det seneste årti betydet, at de mange er blevet til relativt få. Mange vil mene, at denne 
udvikling er gået stærkt, og for aktørerne i autobranchen har den budt på nye muligheder, men også mange udfordringer. 
Men fagfolk, fremtidsforskere og eksperter er enige om, at de næste årtier byder på langt mere gennemgribende 
forandringer i branchen. Emnet er ret omfattende, og vi vil i en række af artikler belyse de forhold, der gør sig gældende, 
og give vores bud på de konsekvenser det får for branchen. 

V

AUTOBRANCHEN ER UNdER 
HASTIG fORANdRING  
– føLGER dU MEd?

i lever på rigtig mange måder i 
en brydningstid for forhold, der 
har indflydelse på den fremtidige 

udvikling i autobranchen. Overordnet er 
der tale om tre forhold: miljø, teknologi 
og forbrugeradfærd.

Miljø
Gennem flere årtier har den miljø-
mæssige belastning fra køretøjer med 
forbrændingsmotorer været i fokus. Fra 
politisk side har krav til nedbringelse 
af CO2 belastningen og udledningen af 
NOx partikler i Europa, været underlagt 
den fælleseuropæiske EURO-norm, hvor 

vi med tiden er nået til EURO-norm 6. 
Ikrafttrædelsen af den endnu strengere 
EURO-norm 7 er endnu ikke fastsat, 
men forventes at ske i 2021.  

Det miljømæssige fokus på nedbringelse 
af CO2 belastningen, har også ført 
til et øget fokus på alternativer til 
forbrændingsmotorer. På den politiske 
scene er specielt dieselteknologi til 
personbiler blevet sendt til tælling. 
Og dette er sket på trods af, at ny 
teknologi kan nedbringe udledningen af 
NOx-partikler til cirka en femtedel, og 
dermed gøre dieselmotorer til et mere 

miljørigtigt alternativ end benzinmotorer. 
I det politiske systems jagt på at opnå 
resultater for miljøet er det påfaldende, at 
der sjældent lægges et ”vugge til vugge” 
perspektiv på de totale miljømæssige 
belastninger ved fremstilling af f.eks. en 
elbil, og den strøm som forbruges.     

Men det miljømæssige fokus har også 
været rettet mod anvendelsen af 
miljørigtige og genanvendelige materialer 
i fremstillingen af biler. Der er således i 
dag i langt højere grad styr på mærkning 
og genanvendelse af dele og materialer 
fra skrottede biler.  

Teknologi
Den teknologiske udvikling har dels 
været drevet af kravet om nedbringelse 
af bilers miljømæssige belastning og 
dels af muligheden for anvendelse 
af nye teknologiske landvindinger i 
køretøjer. Kravet til nedbringelse af den 
miljømæssige belastning har blandt 
andet ført til udviklingen af el-, hybrid og 
brintbiler. Udviklingen inden for områder 
som AI (kunstig intelligens), IoT (Internet 
of Things – muligheden for at forbinde 
apparater, maskiner, køretøjer med 
Internettet), 5G (mobilt bredbånd), er 
i fuld gang med at blive implementeret 
i køretøjer. F.eks. vil videreudviklingen 
af forbundne biler (connected cars), 
gøre bilen til en meget attraktiv 
eksponeringsflade af produkter, services 
og ydelser overfor brugeren. Denne 
mulighed vil selvfølgelig blive benyttet 
af aktører i bilbranchen, men i lige så 
høj grad af virksomheder fra andre 
brancher, som finder det relevant. Men 
de nye teknologier vil også føre til, at vi 
i sidste ende får selvkørende biler at se 
på vejene.

forbrugeradfærd
Det sidste vigtige forhold, som får 
stor indflydelse på de forandringer, vi 
kommer til at se, er forbrugeradfærden. 
Mest udtalt i det yngre segment søger 
forbrugerne i retning af convenience 
– altså fordelagtige løsninger. Alle 
undersøgelser peger i retning af, at 
ønsket om ejerskab er vigende til 
fordel for deleøkonomi. Denne form 
for forbrugeradfærd vil dog i nogen 
grad være påvirket af demografiske 
forhold, og ovennævnte tendenser 

vil være mest udtalt i tæt befolkede 
områder. Men også bilmærke-/
forhandlerloyaliteten får trange kår. 
Det vil i langt højere grad være bilens 
evne til at være meget mere end bare 
en bil – altså dens evne til at interagere 
med omverdenen og være en service-/
tjenesteudbyder – der bliver afgørende 
for en købers valg. Hele købsprocessen 

Miljø Teknologi

Forbruger- 
adfærd

vil også ændres markant. Bilkøb vil være 
baseret på finansieringsmulighederne 
og ikke omvendt. Mere end 80% af 
køberne vil orientere sig online under 
købsprocessen. 47% vil allerede inden 
de køber en bil hos forhandleren, have 
lagt sig fast på model og udstyr. 

det fremtidige transportbehov
De ovenstående profetier vil måske få 
rigtigt mange læsere til at antage, at 
behovet for transport vil være faldende, 

men alle undersøgelser peger i den 
modsatte retning. Behovet for transport 
vil stadig være stigende, men måden 
hvorpå vi løser vores transportbehov vil 
ændre sig. F.eks. vil udnyttelsesgraden af 
en bil stige i takt med at deleøkonomi og 
selvkørende teknologi vinder frem. I dag 
ligger udnyttelsesgraden på en privat ejet 
bil i gennemsnit på 5% i dens levetid – det vil 

ændre sig radikalt. I tæt befolkede områder 
vil selvkørende taxaer og samkørsel, for en 
brøkdel af den pris vi kender i dag, kunne 
løse mange transportbehov.  

Læs videre i næste nummer af vores 
nyhedsbrev, hvor vi ser nærmere på 
konsekvenserne for både bilproducenter, 
bilforhandlere, reservedelsgrossister og 
værksteder 



NEWS VOLUME 9

6 7

i har i flere af vores tidligere 
artikler berettet om vores 
bevæggrunde for, at vi for snart 

3 år siden etablerede et in-house 
testcenter. Den korte forklaring er, at 
vi vurderede, at vi kunne styrke vores 
kompetencer og derigennem opnå 
yderligere fordele i forbindelse med:

NYT TESTCENTER TAGET I BRUG
Med indvielsen af vores nye testcenter har vi næsten firedoblet størrelsen i forhold til tidligere. Siden etableringen 
af vores eget in-house testcenter har det vist sig, at fordelene for vores kunder, men også for os selv, er så 
betydningsfulde, at beslutningen om udvidelsen nærmest gav sig selv. Læs mere om det nye testcenter og det nyeste 
udstyr i denne artikel.

V

• KVALITETSKONTROL

• PRODUKTUDVIKLING

• PRODUKTSAMMENLIGNING
 med OE og konkurrenter

• REKLAMATIONSBEHANDLING

Denne antagelse har i den grad 
vist sig at holde stik. Alle områder 
kommer naturligvis vores kunder til 
gode, men det er nok især inden for 
reklamationsbehandlingen, at man 
som kunde nemt har kunnet få øje 
på fordelene. Sagsbehandlingen er 
blevet kortere og detaljeringsgraden 
af den medfølgende dokumentation er 
forbedret væsentligt. Det har derfor 

ikke været svært at tage beslutningen 
om at udvide testcenteret, eftersom 
investering i og udvikling af yderligere 
testudstyr har gjort, at pladsen i det 
eksisterende testcenter blev for trang.
 
Vi har i foregående artikler beskrevet 
vores udstyr og måden hvorpå det 
fungerer. Siden den seneste artikel som 
omhandlede vores ABS-tester, er nyt 
udstyr kommet til. Det drejer sig om:

• Udstyr til holdbarheds-/slidstyrke- 
 test af elektriske gasfjedre

• MAP-tester (manifold air pressure)
 
Vi vil på et senere tidspunkt berette 
om, hvorledes udstyret anvendes og 
fungerer. Foruden det nye udstyr råder 
vi over følgende testudstyr:

• ABS-tester

• krumtappositions-tester

• knastakselpositions-tester

• EGR-ventil tester

• Gummikvalitetstester – ozonkammer

• korrosionsbeskyttelses-tester  
 – salttågekammer

• Træk- og trykprøvning  
 – bremseslanger, gasfjedre,   
 styrekugler, bærekugler m.m. 

• Parallelitets-tester – bremseskiver

• Termostat-tester

• PdS-tester – parkeringssensorer

• Svejsningspenetrations-tester

Inden længe udvider vi også med 
udstyr til test af:

• Lækage-test  
 – vandpumper og termostater

MAP-tester

Til venstre:  
PDS-tester – parkeringssensorer
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nvendelsen af elektriske gasfjedre 
er stadig mest udbredt i den mere 
luksuriøse del af vognparken, om end 

man efterhånden også kan tilvælge dem 
som ekstraudstyr i flere mellemklassebiler. 
Inden længe vil vi eksempelvis kunne levere 
elektriske gasfjedre til Audi Q3 og BMW X3. 
Indtil videre omfatter programmet elektriske 
gasfjedre til: 
 

UdVIdELSE I 
PROGRAMMET Af 
ELEkTRISkE GASfjEdRE OG 
EGET TESTUdSTYR
I vores meget store og omfattende program af gasfjedre, er vi nu som de eneste på eftermarkedet klar med elektriske 
gasfjedre til eftermarkedspriser. Vi tilbyder indtil videre 14 referencer, men flere er på vej. Samtidigt har vi i forbindelse 
med udvidelsen af vores testcenter udbygget vores muligheder for test af gasfjedre. få et overblik over de nye gasfjedre 
og vores muligheder for in-house tests her.

A

Selvom man i daglig tale anvender 
betegnelsen gasfjeder og den elektriske 
udgave af udseende også ofte minder om 
en gasfjeder, er teknikken en helt anden. 

“Vores in-house testfaciliteter er blevet udvidet med en gasfjeder holdbarhedstester,  

hvor vi med forskellig belastning kan afvikle cykliske tests over flere dage„

871011301 BMW X6

871011302 BMW X6

871011303 BMW X5

871011304 BMW X5

871017301 Range Rover Evoque

871017302 Land Rover Discovery Sport

871017303 Range Rover IV

871017304 Range Rover Sport

871017305 Range Rover Sport

8710 20301 Porsche Cayenne

871020302 Porsche Panamera

871027301 Volvo XC60

871027302 Volvo XC60

871029301 VW Touareg

Gasfjederens cylinder er ikke fyldt med gas, 
men derimod en almindelig mekanisk fjeder 
og en spindel, som drives af en elmotor. 
 
In-house testfaciliteter
Vores in-house testfaciliteter er blevet 
udvidet med en holdbarhedstester, hvor 
vi med forskellig belastning kan afvikle 
cykliske tests over flere dage. Foruden 
denne mulighed har vi også vores træk- 
og tryktester og vores salttågekammer til 
korrosionstest 

Gasfjeder udsat for korrosionstest Betjeningspanel på salttåge-kammer

8710 11303

Produktkoordinator Søren Nielsen ved  
den nye testmaskine som tester  

elektriske gasfjedre



11

NEWS VOLUME 9

10

ntallet af modelvarianter af Tesla 
model S er ret omfattende – 15 
i alt – og antallet af Triscan dele 

varierer, afhængig af hvilken model der 
er tale om. Se vores katalog (triweb.
triscan.dk) eller TecDoc for yderligere 
information.

NU OGSÅ dELE TIL TESLA MOdEL S
Vi har tidligere berettet om, at vi har fået udviklet dele til Tesla model S. Status i dag er, at vi har 13 dele klar til 
levering. få det fulde overblik over hvilke dele det drejer sig om her, og hvilke dele til Tesla, programmet inden længe 
bliver udvidet med.

A

MODEL MODEL

Model S Model S 85D

Model S 60 Model S 90D

Model S 60D Model S 100D

Model S 70 Model S P85

Model S 70D Model S P85D

Model S 75 Model S P90D

Model S 75D Model S P100D

Model S 85

Bremsesystem, undervogn, transmission 
og karosseri
De indtil videre 13 dele er at finde 
inden for kategorierne bremsesystem, 
undervogn, transmission og karosseri. 

Til undervognen har vi stabilisator-
stænger til forakslen og hjullejer til for 
og bag:

Til transmissionen har vi drivaksler 
til både 2- og 4-hjulstrukne modeller. 
3 varenumre er allerede på lager og 
de sidste 3 vil være lagervare inden 
for den næste måned. Hos Tesla kan 
drivakslerne kun købes komplette, 
men hos Triscan vil både løse led og 
manchetter være at finde i programmet 
inden længe:

Til bremsesystemet har vi bremse-
klodser til for og bag samt monterings-
sæt:

Til karosseriet har vi gasfjederen til 
”motor”-hjelmen:

Endnu flere færdigudviklede dele er 
på vej og flere er under udvikling. 
Vi forventer således inden længe 
at kunne lancere:

 Bremseskiver for

 Bremseskiver bag

 Yderligere tre drivaksler

 Drivakselled

 Drivaksel-manchetsæt

 Bærearme  

 Tandstang

8500 81600 8500 81603

8500 81605 8500 81606

8530 81101

8540 81502

8540 81505

8540 81506

8530 81201

8110 10582

8110 10606

8105 101640

fLERE dELE PÅ VEj...

8710 81101

MERE ENd 

100 dELE 

TIL ELBILER
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er skal ikke megen fantasi til 
at forstille sig, hvorledes 3D 
print ville kunne ændre måden 

hvorpå reservedelsbranchen, som vi 
kender den i dag, fungerer på. Tænk 
sig altid at kunne levere en reservedel 
når behovet opstår og dermed undgå 
restordresituationer. Tænk sig aldrig 
mere at se tilbage på en fejldisponering, 
som endte op med lagerreoler fulde 
af dele, som ikke blev solgt. Det lyder 
meget fristende - ikke? Men er det 
overhovedet muligt?
 
For at komme svaret nærmere har vi 
bl.a. besøgt Teknologisk Institut, hvor 
Centerchef Claus Erichsen Kudsk har 
opdateret vores viden omkring udviklingen 
inden for 3D print. På Teknologisk Institut 
har man ikke blot fulgt udviklingen af 3D 
print fra dens spæde start, men også 
produceret 3D print og tilbudt rådgivning 
omkring rapid prototyping (fremstilling af 
skuemodeller og prototyper i forbindelse 

med produktudviklingsprojekter), rapid 
manufacturing og additive manufacturing 
(anvendelsen af 3D print til egentlig 
produktion) til det danske erhvervsliv. 
 
Hertil kommer at vi internt hos Triscan 
har to medarbejdere med erfaring 
og interesse inden for området.  
Product Team Manager Asger Thybo 
Geertsen’s interesse for 3D print 
udspringer ikke kun af arbejdsmæssige 
hensyn, men også privat hvor Asger 
selv har investeret i en 3D printer og 
eksperimenteret med teknologien. 
Marketingchef Thomas Fuglsang 

Andersen har i en periode på syv år 
formidlet viden om bl.a. 3D print på 
netop Teknologisk Institut.
 
3d print i den automotive industri
Blandt bilproducenterne findes der 
adskillige eksempler på anvendelsen af 
3D print til fremstilling af dele. Audi, Rolls 
Royce, Porsche og Morgan er eksempler 
herpå – og ja vi er i luksusklassen. 
Porsche anvender, så vidt vi ved, 
udelukkende 3D print til fremstilling 
af reservedele til klassiske biler. I 
motorsportens kongeklasse – Formel 
1 – har anvendelsen af 3D print ikke så 

Medierne er fulde af historier om 3d prints anvendelsesmuligheder i forskellige brancher og hos Triscan følger vi med. 
Men vi står ikke blot på sidelinjen og kigger på – vi gør mere end det. I denne artikel får du et indblik i vores tanker og 
tiltag i den retning samt teknologierne bag 3d print.

overraskende været anvendt gennem 
rigtig mange år. Det kniber derimod med 
at finde eksempler på 3D print af dele til 
mere almindelige biler, hvilket tyder på, 
at teknologien endnu ikke helt er moden 
og konkurrencedygtig til anvendelse i den 
automotive industri.  
 
Et eksempel
Vi har for nyligt afprøvet vores tese på 
en olie bundprop i plast. Herefter har 
vi sammenlignet materialeegenskaber, 
nøjagtighed, finish og pris ift. en tradi-
tionel sprøjtestøbt bundprop. I forhold til 
materialeegenskaberne er vi i gang med 
at udføre en test til afprøvning af funktion 
over tid.

I nedenstående skema 1 sammenlignes 
udvalgte materialeegenskaber mellem 
en sprøjtestøbt bundprop (Nylon 
PA66) med den 3D printede bundprop 
(Nylon PA12). Som det fremgår, er 
materialeegenskaberne ikke ens. Det vil 
derfor være de specifikke materialekrav 
og efterfølgende tests, der må afgøre 
hvorvidt det valgte materiale til vores 3D 
printede bundprop kan godkendes.   
 
Som det kan ses på ill. 1 og ill. 2, opnår 
man ikke helt samme finish i 3D print som 
ved plastsprøjtestøbning. 3D printede 
emner kan bære præg af at de er opbygget 
af lag og overfladefinishen kan variere en 
del, hvilket afhængig af anvendelse ikke 
nødvendigvis er et problem.  
      
Med 3D print er det heller ikke altid 
muligt at overholde snævre tolerancer 
på et emne. Igen er det et spørgsmål om 
nødvendighed og så har man selvfølgelig 
mulighed for at efterbearbejde en 3D 
printet del hvis nødvendigt.  
Hvorvidt 3D print prismæssigt kan 
konkurrere med sprøjtestøbte emner 
afhænger af efterspørgslen. Ved lav 
efterspørgsel og dermed produktion af 
relativt få emner har 3D print produktions- 
mæssigt sin store fordel idet værktøjs-
produktion og tidskrævende opstilling og 
indkøring af produktions-apparatet ikke 
er nødvendigt. Ved masseproduktion 
forholder det sig derimod modsat. 
 
Vi mener
Med vores viden og indsigt i 3D print 
mener vi ikke, at teknologierne for 
nuværende er tilstrækkelig udviklede til, at 
vi inden for de reservedelsgrupper, som 
vi tilbyder markedet, med fordel vil kunne 

tage dem i 
anvendelse. Det 
skal hermed også 
være usagt, om andre 
reservedelsleverandører 
til det automotive efter-
marked vil kunne drage 
nytte heraf. Under alle 
omstændigheder vil vi fort-
sat følge udviklingen nøje med 
henblik på løbende at evaluere 
vores muligheder.
 
3d print i overblik
3D print er ikke nogen ny 
opfindelse og de første 3D 
printere til kommerciel brug 
blev allerede fremstillet i 1986 af 
3D Systems Corporation i USA. I dag 
dækker 3D print over en lang række 
forskellige teknologier til at fremstille 
emner ud fra en digital 3D tegning i 
stereolitografi-format (se illustration). 
 
Fælles for de forskellige teknologier er 
også, at de opbygger emnerne af en helt 
masse lag. Metoden hvorpå, materialet 
hvori og nøjagtigheden hvormed de 
bygger emnerne er derimod forskellig. 
I starten blev 3D printere primært 
brugt til fremstilling af prototyper i 
produktudviklings øjemed. Men efter-

som flere teknologier er kommet til, 
materialeudvalget er blevet større 
og anskaffelsespriserne er faldet, er 
muligheden for at anvende 3D printere til 
egentlig produktion kommet til.

Nedenstående skema 2 viser de seks 
mest udbredte teknologier - og hvilke 
overordnede kategorier af materialer 
de kan arbejde med. Udvalget af 
materialer inden for de tre kategorier – 
plast, gummi og metal – varierer meget 
afhængig af den valgte teknologi 

Til højre: STL-fil – en 3D model hvor 
alle flader er defineret ved triangulering 
(trekanter)

3d PRINT Af RESERVEdELE! 
HVAd GøR TRISCAN?

d

ill. 1: 3D-printet bundprop til venstre ill. 2: 3D-printet bundprop til venstre

SPRøjTESTøBNING 3d PRINTNING

Nylon PA66
Varme stabiliseret

Nylon PA12

Densitet 1,04-2,50 g/cm 1,01 g/cm

Bedste tolerance ± 0,05 mm ± 0,3% (min ± 0,3 mm)

Trækstyrke [MPa] 40-220 44-48

E-modul [GPa] 0,4-9,2 N.D.

Brudstyrke [%] 3,2-80 10,7-15

Smeltepunkt [° C] 255 187

HDT @ 0,45 MPa [° C] 100-263 175

HDT @ 1,8 MPa [° C] 54-260 106

TEkNOLOGI fORkORTELSE MATERIALE(R)

Fused Depostion Modeling FDM Plast og gummi

Selective Laser Sintering SLS Plast og metal

Stereolithographi Apparatus SLA Plast og gummi

Polyjet/Multi Jet Fusion PJ/MJF Plast

Direct Metal Laser Sintering DMLS Metal

Digital Light Processing DLP Plast og gummi

SkEMA 1

SkEMA 2
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det er ikke et ukendt fænomen, at indehavere af biler med dSG-gearkasser (direct Shift Gear) kan berette om periodisk 
meget svingende kølevandstemperaturer og manglende kabinevarme. Men det er meget sjældent, at tilstanden/fejlen 
kan genskabes på værkstedet. Her er et tip til, hvad der kan være galt. 

P

SVINGENdE køLEVANdS- 
TEMPERATUR PÅ BILER MEd 
dSG-GEAR

“Det er ikke et ukendt fænomen, at indehavere af biler med DSG-gearkasser kan berette  

om periodisk meget svingende kølevandstemperaturer og manglende kabinevarme„
VIGTIGT!

Moderne kølekredsløb er meget komplekse systemer og skal derfor repareres med omhu.  
Frem for alt er korrekt udluftning af systemet ekstrem vigtig.

Illustration af systemopbygning. 
Termostaten (8620 48775 eller 8620 
48780) er placeret på tilløbsslangen til 
varmeveksleren

8620 48775/8620 48780
Vigtigt! Bemærk installationsretningen (pilen), når termostaten udskiftes

å biler med denne type gearkasse er 
der monteret en separat termostat 
til transmissionsolien. Problemet 

opstår i situationer hvor man eksempelvis 
i længere tid kører ned ad bakke uden at 
betjene gaspedalen og køretøjets motor 
og transmission er i indgreb. I sådanne 

situationer kan såvel kølevands- som 
transmissionsolietemperaturen falde til 
under normal driftstemperatur. 

Termostaten til regulering af olietemperaturen 
i gearkassen styres via kølevandskredsen i 
køretøjet, og varmen fra DSG-gearkassens 

transmissionsolie afsættes i kølevandet via en 
varmeveksler. Hvis termostaten ikke fungerer, 
som den skal – og f.eks. sidder fast i åben 
position – vil transmissionsolien - men også 
motoren - bruge betydelig længere tid på at 
opnå sin normale driftstemperatur 
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ER dU OPMÆRkSOM PÅ  
kOMPLEMENTERENdE PROdUkTER?
VI HjÆLPER dIG PÅ VEj…

år prisen på et komplement-
erende produkt er høj og det 
inkluderes i leverancen, påvirker 

det naturligvis salgsprisen. Og da det 
oftest er prisen, der i første omgang 
ligger til grund for udvælgelsen af 
en leverandør, sker det alt for ofte, 
at man bliver fravalgt i denne fase. 
Kunden opdager simpelthen ikke, at 
prisforskellen i virkeligheden skyldes, 
at produktleverancen ikke er ens og 
dermed ikke direkte sammenlignlig.   

Det betyder desværre også, at kunden 
meget ofte ikke får kendskab til de 
komplementerende produkter – eller 
kendskab til nødvendigheden af at 
udskifte disse. I nogle tilfælde opdages 
det og varen bestilles efterfølgende. 
I andre tilfælde bliver delene ikke 
udskiftet, og da det i rigtig mange 
tilfælde drejer sig om produkter, der 
af sikkerhedsmæssige årsager skal 
udskiftes, er dette naturligvis et alvorligt 
problem. 

Hos Triscan stræber vi efter at gøre livet lettere for vores kunder. derfor leverer vi grundlæggende altid komplette produkter 
med alle de nødvendige dele for professionel montage. der findes dog referencer, hvor de komplementerende produkter udgør 
så stor en del af det samlede produkts pris, at vi af konkurrencemæssige hensyn ikke kan inkludere dem. I sådanne tilfælde 
markerer vi det tydeligt i produktteksten, men fremadrettet vil denne information også være at finde på produktbilleder.

N I de tilfælde hvor det af sikkerheds-
mæssige årsager er nødvendigt at 
udskifte komplementerende produkter 
- men vi af konkurrencemæssige 
årsager ikke kan tilbyde disse som 
en del af vores leverance - vil den 
komplementerende vare fremadrettet 

på Triscan produktbilleder optræde som 
et” billede i billedet” markeret med en 
gul advarselstrekant og et varenummer.

Dermed håber vi på, at have løst den 
ovenfor beskrevne udfordring på en 
måde, som gavner alle parter 

LUk TORCON MOMENT- 
OMfORMERE TIL AUTOMAT-
GEARkASSER  
OG 11 NYE REfERENCER I kOBLINGSUdRYkkERARME
drejningsmomentomformere har været anvendt i årtier hovedsageligt i automatiske og kontinuerligt variable transmissions 
(CVT), hvor de er monteret mellem motor og gearkasse. På denne placering er momentomformeren udsat for vibrationer, 
høje temperaturer og snavset transmissionsolie. dette er alle faktorer, der kan føre til delvist eller totalt svigt.

uK TorCon dækker over en række 
løsninger til det automotive 
eftermarked. L # TRISCAN OE PROdUCENT

8550 28021 2117.52 PSA

8550 28022 2115.25 PSA

8550 28023 2117.58 PSA

8550 28024 2117.59 PSA

8550 28025 2117.61 PSA

8550 28026 2117.56 PSA

8550 28027 2117.65 PSA

8550 28028 2117.63 PSA

8550 23020 901 250 00 21
A 901 250 00 21

Mercedes Benz

8550 25011 6001 546 436, 7700 112 818,
7700 175 163, 7700 869 178,
7701 478 174

Dacia/Renault

8550 29040 02A 141 709 A, 02J 141 719,
02J 141 719 A, 02J 141 719 B,
02J 141 719 C, 0A4 141 719

VAG

Se den komplette oversigt her:

REPARATIONSLØSNINGER

FABRIKSNYE MOMENTOMFORMERE

KOMPLETTE RENOVEREDE 
TORSIONSDÆMPERE

som indeholder alle nødvendige sliddele 
til professionel reparation af en defekt 
momentomformer. Sættene inkluderer 
også konverterhætten til beskyttelse af 
pumpens hub.

der gør deres udskiftning under 
reparation omkostningseffektiv. Torsions-
dæmperne er renoveret af OE-leverandør 
og omfattet af LuK’s perfektionerede 
renoveringsproces. 

til GM 5L40 automatgearkasser.

Vi har også udvidet vores program 
i koblingsudrykkerarme med 11 nye 
referencer, hvoraf de 8 er til modeller 
fra PSA-gruppen (Citroën og Peugeot) 



NEWS VOLUME 9

18 19

Product Data Management Delivery Management System

Inventory Management System Warehouse Management System

Enterprise Ressource Planning

TRI EBW WEBSERVICE

E-commerce

Optimeret arbejdsflow omkring vare-
modtagelse og indlagring
I processen med opførelsen af vores 
nye lagerhal og en udvidelse af 
lagerkapaciteten på mere end 40%, 
har vi fået mulighed for at nytænke 
vores arbejdsflow for varemodtagelse 
og indlagring. Foruden en meget 
tæt koordinering af vareleverancer 
mellem indkøb og logistik, foregår 
varemodtagelsen nu i sit helt eget 
område. Herved er hastigheden for 
indlagringen af varer og dermed 
tilgængeligheden for kunderne blevet 
forbedret væsentligt. 

utomatiseret disponering og 
manuel justering af lager-
beholdning

Sikringen af den høje leveringsevne 
starter i vores indkøbsafdeling, hvor 
indkøb af helt nye varenumre fort- 
sat er en manuel proces. Baseret 
på erfaringsværdier og forecasts fra 
vores kolleger i salg, estimeres en 
indkøbsvolumen med de usikkerheder 
det nu engang indebærer. Ved 
genbestilling af varer ser processen 
helt anderledes ud, idet vores 
indkøbsafdeling her benytter sig af Slim4 
- et automatisk disponeringssystem. 
Med udgangspunkt i historiske data 
disponerer Slim4 automatisk indkøb 
af varer inden for fastsatte rammer. 
For at undgå restordresituationer 
sikrer vi os almindeligvis flere god-
kendte producenter for hvert 
varenummer, som adskiller sig på 
leveringshastighed. Endvidere tilpasser 
vi vores lagerkapacitet ud fra nye 
storkunders egne salgstal, når vi indgår 
samarbejdsaftaler.

SÅdAN SIkRER VI Høj  
LEVERINGSEVNE
På det frie eftermarked er Triscan altid blevet anerkendt for vores høje leveringsevne, som vi altid tilstræber ligger på 97%. 
denne anerkendelse er vi ikke kommet sovende til, men derimod gennem løbende udvikling af vores processer og investering i de 
mest moderne IT-systemer. I denne artikel får du et indblik i hvorledes vi sikrer, at du kan få dine varer, når du har brug for dem.

A

Vores IT-setup for sikring af høj leveringsevne

Automatiseret ordremodtagelse
På daglig basis modtager og behandler 
vi over 2.000 ordrer. Mere end 90% af 
ordrerne afgivet via TriWeb, TecCom eller 
vores webservice behandles automatisk 
af vores økonomisystem Axapta og 
sendes direkte ud i Apport, som er vores 
lagerstyringssystem. Her behandles ind-
komne ordrer intelligent mht. række-
følge og sammenlægning i forhold til 
forsendelse, inden de sendes til pluk.

Effektiviseret plukning af ordrer
Ordre som sendes til pluk fordeles 
automatisk ud på vores logistikmedarbejderes 

håndscannere, hvor plukningen igangsættes. 
Håndscannerne er netop blevet opdateret 
til at understøtte vores nye 5Ghz trådløse 
netværk, som sikrer en både stabil og super 
hurtig kommunikation. For at effektivisere 
plukningen af småordrer har vi indført brugen 
af el-vogne, hvorved vi har kunnet reducere 
tidsforbruget i forhold til tidligere. 

Hurtig forsendelse
Vi har også optimeret vores workflow 
omkring forsendelse. I den nye indretning af 
vores centrallager er forsendelses-området 
for småordrer blevet flyttet og udvidet - og 
det samme er sket for forsendelsesområdet 
for storordrer. Selve forsendelsesprocessen 
styrer vi via Consignor – hvori samtlige 
af de transportører vi har aftaler med 
er registreret. På den måde sikrer vi, at 
mere end 90% af de ordrer vi behandler 
i løbet af en arbejdsdag er leveret næste 
dag inden kl. 07:00.

97% leveringsevne 
Vi når ikke altid vores mål - men vi lover, 
at vi gør vores bedste til både nu og 
i fremtiden at kunne leve op til vores 
egen målsætning og vores kunders 
forventninger til vores leveringsevne. Ved 
fortsat og ubønhørligt at fokusere og 
forbedre vores processer og systemer 
sikrer vi vores fælles fremtid 

TV: Indkøber Ann F. Schnoor – i færd med flytte varer over til automatisk disponering i Slim4

Vores nye 5Ghz håndscannere

Effektiv plukning af småordrer med vores nye el-vogne 

Forsendelsesprocessen styres via 
Consignor hvori samtlige transportører 
er oplistet

Gennemsnitlig leveringsevne i 2018, målt i Targit - vores business intelligence system
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“Er der foretaget det meget omfattende og bekostelige arbejde med at teste, om den 

konstruktionsmæssige ændring får nogen betydning for systemets andre komponenter?„
...fortsættes

or at belyse emnet er det vigtig 
at kende til udviklingsprocessen 
for en styretøjsdel. Styretøjsdele 

indgår i en kompleks sammenhæng med 
styretøjets, men også hjulophængets og 
transmissionens dele. Dimensioneringen af 
den enkelte styretøjsdel – herunder fysiske 
dimensioner og materialevalg – tager 
udgangspunkt i de belastninger, som delen 
forventes at udsættes for af styretøjets 
andre komponenter samt hjulophænget 
og transmissionen. Delen konstrueres 
som en 3D CAD-model, der efterfølgende 
udsættes for FEM (Finite Element Method) 
beregninger/simulering, hvorved man 
sikrer sig, at dimensioneringen er 
korrekt. Denne fremgangsmåde benyttes 
for samtlige enkeltdele, men også for 
det komplette system. Med denne 
fremgangsmåde kommer man så tæt 
på den virkelige verden som muligt. Og 
samtidig sikrer man sig, at sandsynligheden 
for at de enkelte dele også klarer de 
efterfølgende fysiske tests er stor.

Det er derfor også uundgåeligt, at 
man ændrer det samlede systems 
dimensionering, når man ændrer en 
enkelt dels fysiske dimensionering. Kræfter 
og vibrationer, der over tid kan virke 
ødelæggende på en enkelt komponent, 
afsættes med stor sandsynlighed 
andetsteds, hvis denne komponent 
forstærkes. Idet dele til styretøj og 
hjulophæng hører til i kategorien af 
sikkerhedskomponenter, vil det - alene af 
den grund - give god mening at stille sig selv 
spørgsmålet: Er der foretaget det meget 
omfattende og bekostelige arbejde med 
at teste, om den konstruktionsmæssige 
ændring får nogen betydning for systemets 
andre komponenter og findes der 
dokumentation herfor? 

Det er naturligvis også interessant at finde 
ud af, hvor gode de forstærkede dele er. 
Er der nogen forskel? Hvor meget bedre 
er de? Vi har ikke kunnet finde nogen 
uvildig dokumentation på dette, og det er 

naturligvis også en meget omfattende og 
næsten umulig opgave at nå i mål med. 

En test
Vi har derimod med udgangspunkt i to 
referencer, der på eftermarkedet af flere 
leverandører tilbydes i en særlig forstærket 
udgave udført sammenlignende tests 
mellem OES-, forstærkede, standard 
og Triscan dele på en lang række 
parametre. Der er tale om følgende to 
stabilisatorstænger til henholdsvis PSA og 
VAG. 
 
Testresultater
Vi har testet de to stabilisatorer på en lang 
række områder og viser de væsentligste 
som relaterer sig til holdbarhed her.

 

fORSTÆRkEdE STYRETøjSdELE 
ELLER Ej?
flere af det frie eftermarkeds styretøjsleverandører har efterhånden fået opbygget et program af forstærkede 
styretøjsdele. Alternativerne udvikles, når det viser sig at levetiden for det originale design ikke lever op til hvad man 
burde forvente. det lyder jo meget smart, men er det nu også det - og hvordan forholder vi os hos Triscan til emnet?

f

PSA VAG

OES 5087.* (50, 57, 62 ,64, 77) 6Q0 411 315 * (A, C, D, F, G, J, L, M, N, P)

Standard udførelse Konkurrent Konkurrent

Forstærket udførelse Konkurrent Konkurrent

Triscan 8500 28624 8500 29617
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Vi har truffet et valg
Hos Triscan har vi taget et valg. Vi ønsker 
ikke at tilbyde et særskilt program af 
forstærkede dele af flere årsager. 

1. Dele til styretøjet og hjulophænget hører 
til i kategorien sikkerhedsdele. 

2. Vi mener at det er svært - for 
ikke at sige umuligt – for andre end 
bilproducenterne, at beregne og teste 
konsekvenserne ved ændringer i de fysiske 
dimensioner.

3. Vi har flere eksempler på, at vi i 
samarbejde med vores producenter og 
med succes har forbedret en del, uden at 
ændre delens fysiske dimensioner. 

4. Vi har flere eksempler på, at vi med et 
standardprodukt og uden merpris, kan 
opnå samme holdbarhed som med et 
forstærket og dyrere produkt.

5. Det er langt mere enkelt for alle parter 
kun at skulle forholde sig til én frem for to 
forskellige varianter  

Axial clearence diff: Er det slør vi har 
kunnet måle efter at stabilisatorerne har 
været udsat for 100.000 cykliske test 
med 200 kg. ved 5Hz. Som det kan ses, 
lever samtlige stabilisatorer op til hvad må 
betegnes som et acceptabelt niveau ift. 
OES-delen. Den forstærkede del og Triscans 
nyeste del er fuldstændig identiske. 

Sealing: Samtlige dele pånær én af 
vores konkurrenters standard-del bestod 

tæthedsprøven, som er opdelt i to. 
Under den første del af testen udføres en 
lækagetest ved 1 bar på stabilisatorens 
gummimanchet. Herefter udføres en 
lækagetest ved 3 bar på kappen, som 
enten er udført i metal eller plast.

Surface treatment/Corrosion resistance: 
Som det kan ses, yder OES-delen og den 
af vores konkurrenters forstærkede del 
ikke lige så god korrosionsbeskyttelse 

som de øvrige to dele. Den knap så 
gode overfladebehandling er en Cr3+ 
chromatering, der yder 240 timers 
beskyttelse i en saltkammertest. Derimod 
yder den lakerede overflade, som er udført 
i en kataforetisk (electro-coating) proces 
hvor emnet nedsænkes i en epoxybaseret 
maling, hele 720 timers beskyttelse i en 
saltkammertest.

TEST Af PSA

EU OES

TRISCAN

Competitors 
Reinforced 
Part

Steel closing 
over plastic 
cap 0,07

0,04

0,06

0,04

Ok

Ok

fAILEd

Ok

Cr + 3 (240 hour)

Cr + 3 (240 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Steel closing 
over plastic 
cap

Steel closing 
over steel 
cap

Steel closing 
over plastic 
cap

design Axial clearance diff (mm) Sealing Surface treatment/Corrosion resistance

Competitors 
Standard 
Part

TEST Af VAG

EU OES

TRISCAN

Competitors 
Reinforced 
Part

Injected 
plastic 0,08

0,03

0,06

0,02

Ok

Ok

fAILEd

Ok

Cr + 3 (240 hour)

Cr + 3 (240 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Steel closing 
over plastic 
cap

Steel closing 
over plastic 
cap

Steel closing 
over plastic 
cap

design Axial clearance diff (mm) Sealing Surface treatment/Corrosion resistance

Competitors 
Standard 
Part

HVAD ER RIGTIG  
- OG HVAD ER FORKERT?

Vi har truffet vores valg – og 
håber at du med baggrund i 

denne artikel synes, at det er 
blevet nemmere at træffe dit 

Vi har testet stabilisatorerne 8500 29617 til VAG (VW eco-up, øverst) og 8500 
28624 til PSA (Peugeot 308 og RCZ, nederst)
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Bemærk, at der til udskiftning 
kræves anvendelse af specialværktøj. 
Værktøjssættene omfatter basissæt og 
modelspecifikke sæt.

Til hvert LuK RepSet 2CT, og hvert 
specialværktøjssæt, medfølger detal-
jerede oplysninger om teknologien og 
installationen på otte sprog. 

Informationsmaterialet og yderligere 
oplysninger, installationsvideoer og 
tekniske brochurer om LuK reparations-
løsninger til eftermarkedet kan tilgås 

VIdSTE dU...
At du kan finde  

informationsmateriale på  
WWW.REPXPERT.COM?

rincippet bag dobbeltkoblings-
teknologien er kompleks, men 
kan forenklet forklares ved 

følgende: Samtidigt med at én 
kobling overfører drejningsmoment, 
sørger den anden kobling for at 
gøre klar til næste gearskift. Dette 
muliggør skift fra et gear til et andet 
uden tab af moment og ydeevne. 
Samtidig opnås større kørekomfort 
og lavere brændstofforbrug. Den 
tørre dobbeltkobling anvendes især i 
køretøjer med lavere drejningsmoment, 
hvorimod den våde dobbeltkobling 
hovedsagelig anvendes i køretøjer 
med drejningsmoment på over 250 
Nm, hvor varmeudviklingen er så stor 
at oliekøling bliver nødvendig. Indtil 
videre omfatter programmet til DSG-
gearkasser med vådkobling kun én 
reference, men flere er på vej.
 
Uanset om det er tale om et LuK 
RepSet 2CT til en tør- eller vådkobling, 
indeholder sættet alle komponenter, 
der er nødvendige for reparation af det 
specifikke dobbeltkoblingssystem.

LUk REPSET 2CT TIL dSG- 
GEARkASSER MEd VÅdkOBLING
Hos Triscan har vi siden 2013 haft Luk RepSet 2CT til dSG-gearkasser med tørkobling i programmet. dette program 
udvides nu med sæt passende til modeller fra fCA Group, Renault, Smart og Suzuki, men programmet udvides også med 
sæt til dSG-gearkasser med vådkobling, der anvendes af VAG – Audi, Seat, Skoda og Volkswagen med 7-trins dQ500 
gearkasse.

P via REPXPERT online portal (www.
repxpert.com). I vores webkatalog – 
triweb.triscan.dk – har vi under hvert 
af sættene angivet information om hvilke 
specialværktøjssæt, som skal benyttes  

OE REfERENCER

VAG  0BH 398 029 A
0BH 398 029 B

1. Dobbelt våd-kobling

2. Låsering for låg

3. Spændeskive

4. Koblingslåg

5. Låsering for kobling

6. Styreleje

LuK specialværktøjssæt for vådkobling: 
400 0540 10

epræsentanter fra bl.a. Autig, 
Auto-G, CAC, FTZ og Tenneco fik 
med Morten Løkkegaards indlæg, 

et enestående indblik i hvorledes hele 
forløbet op til englændernes afstemning 
om BREXIT og forhandlinge rne indtil nu 
er forløbet. Men Morten Løkkegaard 
kom også med sin udlægning af 
konsekvenserne som englændernes 
udtræden af EU på både kort og lang sigt 
for ville have for såvel englænderne, men 
også de tilbageværende medlemmer af EU.

Der blev debatteret lystigt både under 
samt efter oplægget og de fremmødte 
fik efterfølgende lejlighed til at komme 
på rundtur hos Triscan. Her kunne IT- og 
Logistikdirektør Morten Hallum bl.a. fremvise 
den nye lagerhal, også Produktchef Asger 
Thybo Geertsen fik lejlighed til at vise det nye 
Testcenter frem 

NETVÆRkSMødE OM BREXIT  
MEd EU-PARLAMENTSMEdLEM MORTEN LøkkEGAARd (V)  
SOM OPLÆGSHOLdER.
fredag den 8. marts 2019 var repræsentanter fra flere reservedelsgrossister og branchefolk fra det danske frie 
eftermarked samlet til netværksmøde og debat hos Triscan. Venstres EU-parlamentsmedlem, Morten Løkkegaard holdt 
et inspirerende indlæg om BREXIT som oplæg til en efterfølgende debat.

R

Produktchef Asger Thybo Geertsen fortæller om Testcenteret og dets muligheder

OM MORTEN LøkkEGAARd (øverste billede til højre)
Medlem af EU-Parlamentet ad to omgange og senest siden 2016. I EU-parlamentet er Morten Løkkegaard næstformand i Europa-Parlamentets 
liberale gruppe, ALDE, medlem af parlamentets udvalg for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og medlem af parlamentets Kultur og 
Uddannelsesudvalg. Morten Løkkegaard er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1988. Han har arbejdet for Jyllands-Posten, men blev 
landskendt gennem sin ansættelse hos Danmarks Radio. Her startede han som politisk reporter og blev siden bl.a. studievært for TV-Avisen, 
redaktør og vært for Søndagsmagasinet samt vært for politiske programmer.
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LuK RepSet 2CT #602 0018 00  
- vådkoblingssæt til VAG 7-trins DQ500 gearkasse
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LAMBdASONdE fEjLkOdER 
BETYdER LANGT fRA ALTId AT 
LAMBdASONdEN ER dEfEkT
Vi har i en tidligere artikel gjort opmærksom på, hvor vanskeligt det kan være at finde frem til den reelle årsag til en 
lambdasondefejlmelding – dengang var det især wide band typen, som var under lup. Men også den konventionelle 02-sensor 
kan give anledning til en del grublerier – og ofte er det slet ikke lambdasonden, der er problemet. 

elvom lambdasonden er en 
sliddel, bør man forvente, at 
den som minimum holder i hele 

garantiperioden -som i Triscans tilfælde 
er 3 år. Lambdasonden er en del af 
et komplekst system og der er mange 
ting, som kan påvirke dens funktion og 
føre til fejlmeldinger.

S I den forbindelse er det værd at 
nævne de meget udbredte universal-
lambdasonder, hvor den oprindelige 
stikforbindelse genbruges. Her skal 
lambdasondens ledere loddes, isoleres 
og sidst men ikke mindst indkapsles, 
så hele sammenføjningen kan modstå 
varme, kulde, fugt, salt og skidt. Denne 

metode er langsommelig, forbundet 
med stor risiko for at forbinde 
lambdasonden forkert og meget 
sårbar omkring sammenføjningen. 
Af den årsag indeholder Triscans 
program udelukkende ”Plug & play” 
lambdasonder, så denne fejlkilde 
udelukkes og grossisten, værkstedet 
og ikke mindst bilejerne sikres en 
problemfri reparation med lang levetid.

En lambdasonde-fejlmelding vil naturligt 
nok foranledige de fleste til at tro, at 
den er defekt, men al erfaring viser, at 
fejlen i virkeligheden meget ofte skal 
findes andetsteds. I det efterfølgende 
giver vi råd og anvisning til, hvorledes 
fejlfindingen kan gribes an.  

Når udskiftning af lambdasonden ikke 
umiddelbart løser problemet 
Hvis montering af en ny lambdasonde 
ikke umiddelbart løser problemet - 
og der fortsat lagres lambdasonde-
fejlkoder - bør man som det første 
kontrollere, om man anvender den 
korrekte lambdasonde. Det er ikke 
ualmindeligt, at man skal vælge mellem 
adskillige varianter inden for en specifik 
bilmodel. Selvom de er forskellige, har 
de ofte samme stikforbindelse, gevind 
og kabellængde.  

Alle lambda-funktionstests udføres på egen lambdasonde-tester“Alle Triscans lambdasonder er 100% funktionstestet„
...fortsættes
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TILSMUdSNING PGA. OLIE

Olie som finder vej gennem ledningsnettet (kapillareffekt) og ødelægger lambda-
sonden. Kig på stikbenene i sensorens stik – er der det mindste spor af olie, er det 
tegn på forurening

TILSMUdSNING PGA. SILIkONE

Silikone fra penetrerende silikoneholdig olie, fedt brugt til smøring af lambdasonden 
under montering eller flydende pakning, som indeholder silikone, ødelægger 
lambdasonden (OBS! Triscan lambdasonder er forsmurte og skal derfor ikke have 
yderligere fedt påført)

TILSMUdSNING MEd køLEMIddEL

Kølervæske, der finder vej til forbrændingssystemet via en utæt toppakning eller 
revner i topstykket ødelægger lambdasonden

REVNET LAMBdAELEMENT (beskyttelseskappe er fjernet for undersøgelse)

Vand i udstødningen forårsager et temperaturchok, der får lambdaelementet til at 
revne. Vandet kan stamme fra kondensering eller være vand fra kølesystemet som 
resultat af en utæt toppakning

TILSMUdSNING PGA. fEd BRÆNdSTOf-BLANdING
TILSMUdSNING MEd MOTOROLIE (ses ofte ved for højt olieforbrug)

Soddannelse grundet ufuldstændig forbrænding eller indtrængen af motorolie 
ødelægger lambdasonden. Eksempelvis ikke korrekt brændstoftrim, defekte 
tændrør, defekte indsprøjtningsdyser, utætte ventilstyr/ventiler slidte stempelringe 
eller cylindre og lignende

HVAd ER LAMBdASONdENS fORMÅL?

Lambdasonden måler mængden af 02 (ilt) i udstødningssystemet - målingen anvendes af motorstyringsenheden (ECM: Engine Control 
Module) til at regulere blandingsforholdet mellem luft og brændstof. På de første biler med lambdasonder var målingen/reguleringen af 
O2 udelukkende baseret på målingen fra en enkelt lambdasonde, som var placeret inden udstødningssystemets katalysator. Ved nyere 
bilmodeller er der også monteret en lambdasonde umiddelbart efter katalysatoren, hvis opgave udelukkende er at kontrollere at O2-
reguleringen er foretaget korrekt.

RESULTATET Af ET STENSLAG

Skade på udvendig side af lambdasonde,  
som medfører skade på det indvendige  
keramiske element hvorved chippen  
beskadiges (f.eks. grundet stenslag,  
udskift lambdasonden)

RESULTATET Af VARMEPÅVIRkNING

Kablets trækaflastnings-/beskyttelses- 
manchet er beskadiget (f.eks. grundet  
varme, udskift lambdasonden) 

RESULTATET Af ET kABELBRUd / RESULTATET Af VRId PÅ kABLET

Kabelbrud – som følge af træk eller vrid i kablet. Forbind ikke lambdasonden før den 
er monteret, undgå at trække i kablet under montage og fastgør kablet så det ikke 
sidder for stramt

TILSMUdSNING VEd BRUG Af AddITIVER

Brugen af brændstof med additiver eller brændstof tilført additiver

TILSMUdSNING MEd BLY

Brugen af blyholdigt brændstof

fORkERT LAMBdASONdE ANVENdT

Vær ekstra opmærksom på at du vælger rigtig, hvis du skal vælge imellem flere 
varianter

Da Triscan lambdasonder er underlagt 
en 100% funktionstest i produktionen, 
kan du - hvis du er sikker på, at du har 
valgt den korrekte lambdasonde - gå 
ud fra at sensoren ikke er problemet. 
Fejlsøgningen bør i stedet fokuseres 
omkring:

 Tilsodede tændrør. Vær opmærksom  
 på, at tilsodede/defekte tændrør kan  
 skade tændspolen/tændspolerne

 Varmelegemets sikring er sprunget  
 (ved bredbånds-/wide band typen)

 Brændstoftrim er ikke nulstillet efter  
 udskiftning af sensor (ved biler hvor  
 det er påkrævet) 

 Ny sensor er ødelagt pga. forurening  
 fra olie, silikone, blyholdigt brændstof,  
 additiver etc. (se fotos i næste afsnit  
 for hvad du skal kigge efter) 

 Utætheder på indsugningssiden  
 generelt. Eksempelvis indsugnings- 
 manifold, vakuumslange, turborør,  
 EGR-ventil eller lignende 

 Indsprøjtningssystemet – herunder  
 pumpe, brændstoffilter, trykregulator  
 eller indsprøjtningsdyser. Kontrollér  
 brændstoftryk, brændstoffilter,   
 trykregulatoren for utætheder og  
 indsprøjtningsdyserne for tilmudsning 

 Motorstyringsproblem initieret af en  
 anden sensor, som viser sig at være  
 defekt. Eksempelvis lufmængdemåler,  
 kølevandstemperatursensor, EGR- 
 ventil, krumtap- eller knastaksel- 
 positionssensor

HVIS LAMBdASONdEN ER Af ÆLdRE dATO, kAN ÅRSAGEN VÆRE
Inden du udskifter en lambdasonde af ældre dato, er det værd at tage lambdasonden i nærsyn for at kigge efter evt. tegn på, om 
andre faktorer end naturligt slid kan være årsagen til svigt. Hvis dette er tilfældet, er der oftest tydelige tegn på selve lambda- 
sonden, ledningen eller stikforbindelsen, som bør du kende til.    

EN SIMPEL fEjLMELdING MEd ET UTAL Af fEjLkILdER
Som ovenstående tydeligtvist illustrerer, kan det være overordentligt svært og tidskrævende, at finde den reelle fejlkilde 
til en lambdasonde-fejlmelding. Uden den nødvendige indsigt, det nødvendige testudstyr og tålmodighed vil den første 
indskydelse – en udskiftning af lambdasonden – ikke nødvendigvis løse problemet. Vi håber, at denne artikel kan være med 
til at klæde mekanikere bedre på i forhold til at løse opgaverne til fuld tilfredshed for kunderne.
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En lambdasonde fejlmelding  
vil naturligt nok foranledige  

de fleste til at tro,  
at den er defekt,  

men al erfaring viser,  
at fejlen i virkeligheden  

meget ofte  
skal findes andetsteds
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TRISCANS PRODUKTPROGRAM DÆKKER BREDT
Alle Triscans produkter er fremstillet i OE-kvalitet. Vores produktprogrammer dækker mere end 97% af den europæiske 
vognpark. Vælger du en produktgruppe fra Triscan, kan du nøjes med blot én leverandør.

Benzinpumper* 
Brændstofslanger 
Bundpropper og pakninger 
Diesel 
 Gløderør*
 Common rail injektorer
 Common rail pumper
 Pumpe-dyseenheder
Filtre* 
Gasspjældstudse 
Generatorer og startere* 
Knastakselpositions-sensorer 
Krumtapspositions-sensorer 
Lambdasonder 
Luftmængdemålere 
Micro-V remme, sæt 
 Generatorer friløbskoblinger
 Micro-V remme
 Omløberhjul
 Remskiver
 Remspændere
 Stretch fit V-remme
 Svingningsdæmpere
 Ventilatorremme
Motordele 
 Topbolte
 Ventilløftere
 Knastakselsæt
Motorpakninger 
 Bundpakninger
 Pakningssæt
 Slibesæt 
 Slibesæt uden toppakning
 Tillægssæt
 Toppakninger
 Ventildækselpakninger 
Taktkædesæt 
Tandremme, vandpumpesæt 
Tandremssæt 
 Micro-V remme
 Omløberhjul
 Pakdåser
 Remstrammere
 Svingningsdæmpere
 Tandremme
Tændkabelsæt
Tændrør* 
Tændspoler 
Udstødning 
 Flexrør
 Rørmuffer
Vacuumslanger 
Vandpumper + Tandremssæt

* Bosch

MOTOR

Aksler 
Boltesæt, svinghjul 
Anti-friction spray 
Chokerkabler 
Fedt 
Gearkabler 
Hjelmkabler 
Kardankryds 
Kardanophæng 
Koblinger/koblingssæt 
 Koblingscylindre
 Koblingsfedt
 Koblingslejer
 Koblingsslanger
 Pakdåser
 Styrebøsninger, koblingslejer
 Styrelejer
 Udrykkersæt, koblingsaktivering
Koblingskabler 
Koblinger, diverse 
Led 
Manchetsæt 
Oetiker clamps 
Speederkabler 
Speedometerkabler 
Trailerkabler 
Tripodeled 
Universal spændebånd 
Værktøj 

TRAnSMISSIOn

ABS ringe, følere
ABS sensorer
Bremsebakker
Bremsecalipre 
 Rep. sæt
 Rep. sæt for glidebolte
 Stempler
Bremsekabler
Bremseklodser
Bremseregulatorer
Bremseskiver
Bremseslanger
 Banjobolte
 Clips til bremseslanger
Bremsetromler
Hjulcylindre
Kobberrør
 Omløbere
Monteringssæt
Slidindikatorer
Udluftningsskruer

BREMSESYSTEM

Blinkrelæer
Spændebånd
Standardlejer
Trailerkabler
Universal gasfjedre
Øreclamps

DIVERSE

Bladfjedre 
Bøsninger 
Dragbånd 
Fedt 
Fjederbenslejer 
Fjederbenslejesæt 
Gaskugler 
Hjullejesæt 
Hjulnav 
Manchetter 
Ratstammer 
Servopumper 
Spiralfjedre 
Stabilisatorstænger 
Standardlejer 
Styretøjsdele 
Støddæmpere
 Protection kit
 Mounting kit 
Tandstænger 

UnDERVOGn

Gasfjedre
Sprinklerpumper
Styretøjsdæmpere
Universal viskergummi
Universal gasfjedre
Viskerblade*
Viskergummi
Viskergummi til BOSCH flatblade

C H

KAROSSERI

ALU-flexslanger 
Kølerdæksler
Kølerslanger
Skylleværktøj - kølesystem
Termokontakter
Termostater
Vandpumper
Vandtemperatursensorer
Varmeapparatsslanger

KØLE-/VARMESYSTEM
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TRISCAN SIKRER HURTIG LEVERING AF DE RIGTIGE DELE
Når man køber reservedele fra Triscan, får man ikke blot en vare af høj og ensartet kvalitet leveret, men også en 
komplet vare med alle nødvendige monteringsdele i brugervenlig emballage med monteringstips, referencenumre, 
vognfortegnelse m.v. 

En komplet  

leverance med alle 

de nødvendige dele

Produkter i  

OE kvalitet

Levering af  

reservedele til selv 

de nyeste biler
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