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NYHET: LUFTBäLGAR  
OCH KOMPRESSORER TILL BILAR MED LUFTFJäDRING •

innehållMycket mer än en reservdel

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D

Vilka är vi - och vad kan vi göra?
Triscan a/s är ett 100% danskt företag som genom konceptframtagning, marknads- 
föring och distribution av fordonsreservdelar till den professionella eftermarknaden 
har skapat en stark position på den skandinaviska mark-naden, och en starkt stigande 
försäljning i övriga Europa.

Reservedele til 52 bilmærker

Snabb leverans av de rätta delar Mer än 55.000 lagerförda varor

Online beställning via TriWeb/TecCom 52 varugrupper

Hög leveranskapacitet Effektiv kvalitetssäkring

Varje dag utgår varor från Triscans 3 distributionscentraler i Brabrand, Glostrup samt 
Iserlohn i Tyskland - till 39 marknader i Europa.

OE kvalitet

Brett täckande 
program
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BILBRANCHEN FÖRäNDRAS: 
FRAMTIDSSCENARIOT FÖR BIL- 
PRODUCENTER OCH BILHANDLARE
Under överskriften "Bilbranschen förändras snabbt - följer du med?" publicerade vi i det senaste numret av vårt nyhetsbrev 
den första artikeln i en serie, där vi ger en indikation på vilka förändringar branschen står inför. I den här artikeln tittar vi 
närmare på de möjliga scenarier som kommer att uppstå för biltillverkare och bilhandlare. 

De tre viktigaste drivkrafterna, i 
de förändringar som vi kommer 
att se, är som nämnts i 

föregående artikel - miljö, teknik och 
konsumentbeteende. På miljöområdet 
har framtida ressursknapphet på fossila 
bränslen och önskan från den politiska 
sidan att minska koldioxidutsläppen 
ytterligare gjort, att bensin och diesel 
inte längre förutsägs som ett bränsle för 
bilar i framtiden
 
Men inte alla biltillverkare håller med 
politiken i det här fallet. Medan Volvo 
har meddelat att de inte längre utvecklar 
nya förbränningsmotorer, sätter Daimler 
på trumman för att få en framtid 
för dieselteknologin. Daimlers tro på 
dieselteknologi måste ses i ljuset av 
de senaste tekniska landvinningar som 
Daimler själv, men också Bosch har gjort 

i fältet. Ett annat intressant initiativ är 
utvecklingen av 5-takts bensinmotorer - 
bland annat Ilmor - som också sätter helt 
nya standarder. 

Inte desto mindre har ovanstående 
utveckling drivit fordonsindustrin till en 
teknologisk kapplöpning, som är extremt 
utmanande av flera orsaker. För det 

första är det för biltillverkarna en relativt 
ny och otestad teknik. För det andra har 
flera helt nya spelare gått med i kampen 
- den mest kända är förmodligen Tesla 
- och många fler är på väg. Och för det 
tredje är det inte bara ny teknologi till 
framdrivning, men samtidigt mycket 
komplex och krävande IT-kunskap, vilket 
är en nödvändighet  i samband med 
elbilar, självkörande teknik, lösningar för 
delning av bilar och connectivity. Enligt 
Thomas Furcher och Philipp Lühr från 
konsultföretaget McKinsey, som efter 
en grundlig analys av bilmarknaden i 
Europa utarbetade rapporten ”A long 
term vision for the European Automotive 
Industry” tidigare i år, kommer 
biltillverkarna att introducera cirka 340 
nya elbilar under de kommande tre åren. 
Många ser möjligheter och potential att 
få en bit av kakan, vilket följande siffror 
från McKinsey's konsulter underbygger. 
Antalet av nystartade teknologiföretag 
i området har sjufaldigt. 93% av de 
investerade medlen kommer från 
företag utanför branschen - t.ex. Google 
och Intel. Antalet av patentansökningar 
inom området har ökat med 50%.

Enligt McKinseys analyser är det inte 
bara inom det teknologiska området, 
att biltillverkarna utmanas - det gör 
de också på konsumentbeteende - 
som är på väg att förändras radikalt.  

• Över 80% av konsumenterna 
orienterar sig online innan de gör ett 
köp

• 47% har baserat på deras online 
research redan valt ett märke och modell 
av bil innan de besöker en återförsäljare

• I Kina och Amerika tillskrivs connectivity 
- det vill säga onlinetjänsterna som finns 
tillgängliga i bilen - idag nästan lika 
mycket eller större värde än bilmärket - 
både i lyx- och standardklassen 

Vi har redan sett hur de flesta 
biltillverkare under senare år har 
minskat återförsäljarnätverket och 
fokuserat på att etablera på stora 
flaggskeppsbutiker. Biltillverkarna 
kommer att försöka anpassa sig till de 
nya förbrukarmessiga trender, vilket på 
lång sikt innebär att konsumenterna 
kommer att kunna handla direkt med 
biltillverkaren. Bilköp kommer i stigande 
grad att bli digital, vilket också är möjligt 
med Teslas affärsmodell.

Med tanke på ovanstående är det 
närliggande att ställa frågan: Finns det 
något behov för bilhandlare i framtiden? 
Enligt McKinsey's rapport är svaret ja, 
men bilhandlarna måste anpassa sin 

ZMOT
Så bilhandlarna kommer inte bara att 
sälja bilar - de kommer att sälja lösningar 
för att möta transportbehov. Samtidigt är 
det viktigt att förstå, att konsumenterna 
har mycket olika behov vad gäller själva 
köpupplevelsen. Om du vill kunna betjäna 
alla typer av kunder, bör du kunna 

Tesla flaggskeppsbutik

Zero Moment of Truth (ZMOT) är det nya, extra "steget" i kundernas köpbeslutsprocess. 
ZMOT handlar om, att kunderna söker information och värderingar samt att ha en 
online-dialog som en del av deras köpbeslut

erbjuda en köpupplevelse som tar upp 
följande fem huvudkategorier:

affärsmodell till de nya marknadsvillkoren 
och göra verksamheten mycket mer 
digital.
Bilhandlarnas roll kommer att förändras 
från att vara en källa till bilar till att bli 
rådgivare för kunden. Enligt McKinsey 
prioriterar konsumenterna således:

Kampen för att "äga kunden" är i full 
gång, och om du som biltillverkare eller 
bilhandlare ska ha en framtid måste 
du tänka nytt och innovativt. Endast de 
framsynta och anpassningsbara har en 
chans - och marknaden för bilförsäljning, 
som vi känner till den idag, kommer på 
många sätt att förändras avsevärt. Håll 
ett öga på artiklarna när vi nästa gång 
bjuder på vad som kommer att hända på 
grossist- och verkstadsnivå 

41,10% Produktexpertis

28,90% Utbud och tillgänglighet av bilar

12,60% Expertis inom tilläggstjänster 
och services

11,70% Tillmötesgående och vänlighet 
av personal

5,70% Närhet och inredning av 
återförsäljaren

34% Avslappnad, intuitiv och kul

24% Enkelhet och tillgänglighet

22% Ingen överflödighet, snabb,  
effektiv och förutsägbar

12% Personligt och skräddarsytt med 
hög servicenivå

8% Finurlig, nyskapande och innovativ
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Vi är nästan igenom 2019 och industrimagasiner är nästan översvämmade av nyheter om förändrade marknadsvillkor och ny 
teknik som redan, men särskilt på lång sikt, varsler stora förändringar för branschaktörer. Men denna utveckling öppnar också 
nya möjligheter för Triscan. Vi upplever t.ex. ökande intresse för våra starka kompetenser i de komplexa/nischorienterade 
produktgrupper, där alla grossister stora och små, kan uppnå stora fördelar i ett koncept samarbete med oss.

I

MARKNADSUTVECKLING:  
STATUS VID TRISCAN VD  
MICHAEL JUUL HANSEN

dag utgör Triscans internationella 
aktiviteter cirka 70% av vår 
omsättning och vi är därför mycket 

upptagna av utvecklingen i hela Europa. 
I allmänhet upplever vi en europeisk 
marknad i uppbrott, som fortfarande 
kännetecknas av konsolideringar. Vår 
utveckling i 2019 är acceptabel sett 
i ljuset av detta. Trots uppbrottet 
upplever vi fortfarande tillväxt på många 
marknader - särskilt i Östeuropa kan vi se 
en klar framgång. Just här har vi stärkt 
vår insats genom att anställa ytterligare 
en säljare - så att de östeuropeiska 
marknaderna idag bearbetas av totalt 
fem dedikerade kollegor", säger Triscans 
VD Michael Juul Hansen och fortsätter: 
"På vår största marknad - Tyskland - har 
vi stärkt våra ansträngningar och sett- 

upp i vårt dotterbolag Triscan GmbH i 
Iserlohn. Det är bland annat skett genom 
anställning av ytterligare en erfaren 
säljare och en betydande utvidgning 
av lagret. Vi är därmed ännu starkare 
i kampen för att vinna nya kunder och 
kan bearbeta marknaden ännu mer 
intensivt”. 

I Danmark beskrivs marknadssituationen 
som "mjuk", men man känner att det har 
blivit mer "fast" i andra halvåret.
På den svenska marknaden har Triscan 
fortsatt att göra goda framsteg för tionde 
året i rad. Marknaden bearbetas av två 
svenska kollegor och de flesta leveranser 
kommer från lagret i Glostrup. 

Vi ser fortsatta investeringar i IT och digitalisering  

som viktiga för att stödja Triscans fortsatta tillväxt

- VD Michael Juul Hansen

Sedan lanseringen för nästan fyra år sedan 
har vår snabbast växande produktfamilj 
varit sensorprogrammet. Vi fortsätter 
därför programmets pågående utveckling 
- den senaste familjemedlemmen är MAP-
sensorer.

”Vi ser fortsatta investeringar i IT och 
digitalisering som viktiga för att stödja 
Triscans fortsatta tillväxt. År 2019 har vi 
bl.a. investerat flera miljoner i uppgradering 
av vår IT- och serverplattform - så vi har 
den senaste och modernaste tekniken 
för att stödja våra interna och externa 
processer. Under 2018 lanserade vi 

också TriSys - vårt bud på ett modernt 
"Verkstads- och kundhanteringssystem" till 
verkstäderna i Europa - som vi har lanserat 
i samarbete med grossister i fyra länder. 
Med detta initiativ involverar vi oss i hela 
värdekedjan från tillverkarnivå, grossister 
genom verkstäder direkt till bilägare. Målet 
är att skapa affärer för alla parter genom 
att tillföra värdefulla tjänster, som skapar 
lojalitet och lönsamhet i hela värdekedjan", 
säger Michael Juul Hansen.

Vi fortsätter också att investera i vår 
gasfjäderproduktion, där vi är medägare av 
en gasfjäderfabrik i Lettland. Tillsammans 

med de andra ägarna har vi här stärkt 
produktionsteknologin, men också 
utvecklat nya gasfjädertyper. 

Så totalt sett ser vi fram emot framtiden. 
Vi är optimistiska mot bakgrund av våra 
inriktade investeringar i ny teknologi, 
utvidgningar i vårt produktsortiment, 
så att de också inkluderar de delar som 
finns i framtidens bilar och TriSys - vårt 
verkstads- och kundhanteringskoncept, 
som har börjat starkt 

På vår största marknad - Tyskland - har vi stärkt vår insats och etablering i vårt dotterbolag Triscan GmbH i Iserlohn. Det är 
bland annat hänt genom anställning av ytterligare en erfaren säljare och en betydande utvidgning av lagret

Direktör för Triscan GmbH, André Leschinski

KUND VERKSTAD GROSSIST TRISCAN

TRISCAN GROSSIST VERKSTAD KUND

TRI YSSTRI ONC

OBD-DONGLE

TRI YSS TRI ONC

OBD-DONGLE

Under 2018 lanserade vi TriSys - vårt bud på ett modernt "verkstads- och kundhanteringssystem" till verkstäderna i Europa
- som vi har lanserat i samarbete med grossister i fyra länder

“ „
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nyhEd: SENSORPROGRAMMET HAR 
UTÖKATS MED MAP-SENSORER
Triscans sensorprogram har fått ännu en medlem. Mer än 200 referenser finns på lager och är redo för leverans. Som 
alltid är det sensorer av OE-kvalitet, som är 100% funktionstestade - och programmet är omfattande i förhållande till den 
europeiska bilparken.

B akom förkortningen MAP gömmer 
sig Manifold Air Pressure, alltså 
lufttryck som mäts i inloppsröret. 

MAP-sensorn mäter trycket i inloppsröret 
för användning i fordonets motorstyrning 
(ECU). I vissa fall har MAP-sensorn också 
en temperatur- sensor inbyggt för mätning 
av lufttemperaturen. Informationen ingår i 
beräkningen av motorns belastningsgrad, 

som hädanefter används för att styra 
mängden av bränsle och blandning och 
tändningstiden.
 
Inuti MAP-sensorn är en tryckgivare och 
en elektronisk kretslopp som genererar en 
spänningssignal som ändras  jämfört med 

trycket. Spänningssignalen är typiskt mellan 
1 och 5 volt. Utgångsspänningen ökas när 
ett fallande vakumfall registreras, vilket 
uppstår när gaspådrag ges. Vid tomgång, 
där det största vakuumet registreras - ca. 
20 kPa, kommer spänningen typiskt att vara 
mellan 1,0 och 2,0 volt. Omvänt kommer 
den vid full gas att vara mellan 4,5 och 5,0 
volt - ca. 80 kPa. Den avlästa spänningen 
förändras i allmänhet ca. 1,0 volt varje 
gång vakuum förändras med 20 kPa. I 
versioner med inbyggd temperaturmätare 
är mätområdet i allmänhet från -40-120°C 
- ca. 65 kOhm vid -40 ° C och 100 ohm vid 
120°C 

Kontaktstycke

Trycksensor

NTC (temperatur)

Tvärsnitt av MAP-sensor

Det finns primärt två typer av MAP-
sensorer:

• 3-polig  
- utan integrerad temperaturmätare

• 4-polig  
- med integrerad temperaturmätare

100%
FUNKTIONS- TEST

“MAP-sensorer är senaste produkt i Triscans sensorprogram.  

Vi testar MAP-sensorer på vår egen MAP-tester i vårt In-house testcenter „
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Flera bilmodeller är utrustade med en EGR-kylare till kylning av avgaserna som tas upp till EGR-ventilen. även om EGR-
ventilen och EGR-kylaren ofta kombineras till en enhet, kan EGR-kylaren ofta bytas separat, i de fall där den har blivit 
läckande. Vi lanserar nu ett omfattande program med mer än 60 EGR-kylare i OE-kvalitet.

E

nyTT: MER äN 60 REFERENSER 
I EGR-KYLARE

n läckande EGR-kylare kan orsaka 
betydande skador på motorn - inklusive 
turboladdaren - och i vissa fall till och 

med orsaka brand i insugningsgrenröret. 
Det är därför viktigt att den omedelbart byts 
ut, i fall där läckor har inträffat. Men det kan 
vara svårt att upptäcka en läcka i en EGR-
kylare, eftersom läckan sällan visas genom 
tydliga eller yttre tecken. 

Var särskilt uppmärksam på BMW-
dieselmotorer
Flera ägare av BMW-modeller med 
motorkod B47x, N47x och N57x (4 och 
6-cylindriga dieselmotorer producerade 
från 2012-2017) har upplevt olika problem 
med att:

Överst: Citroën DS5 är en av de många 
modeller som vi har EGR-kylare till

EGR-kylare (ref. 881310104) till bl.a. 
Citroën, Fiat, Ford, Peugeot och Volvo 

“Flera bilmodeller är utrustade med en EGR-kylare till kylning av avgaserna.  

Triscan lanserar nu ett omfattande program med mer än 60 EGR-kylare i OE-kvalitet „

• Det luktar av bränd plast

• Motorn har felantändning under acceleration

• Insugningsgrenröret smälter på flera platser

• Motorstyrningen lagrar felkod 290A00  
 - Den uppmätta luftmassan är för hög  
 jämfört med den beräknade luftmassan

Problemet uppstår vanligtvis när EGR-
kylaren blir otät och läcker kylvätska in i 
insugningsgrenröret. Den inträngande kyl-
vätskan gör att sot i grenröret upplöses. När 
den upplösta sotmassan blir varm - t.ex. vid 
körning på motorvägen - kan det antända 
och starta en brand i insugningsgrenröret. 

Följande procedur kan eventuell 
användes: 

1. Försök, om möjligt, att undersöka 
 utgången från EGR-kylaren med ett   
 endoskop. Om sotavsättningen verkar  
 fuktig, indikerar det en läcka 

2. Trycktest kylarsystemet vid både varm  
 och kall motor med 1,5 bar

3.  Om tryckfallet är större än 0,2 bar på 10  
 minuter indikerar det läckage

4. Om det kan uteslutas, att läckan är en  
 utvändig läcka, indikerar det en otät  
 EGR-kylare

BMW erbjuder utbyte av EGR-kylare, kontroll 
och rengöring av insugningssystemet, samt 
uppdatering av mjukvara och utbyte av grenröret 
om detta är bränt. BMWs erbjudande gäller 
alla 4-cyl. motorer producerade 04/2015 till 
09/2016 och 6-cyl. motorer producerade 
07/2012 till 06/2015. Men problem har 
också setts på modeller utöver de berörda 
produktionsdatumen.

P.g.a. ovanstående problematik och de ganska 
svåra konsekvenser ett fel kan ha, har vi valt 
inte att ta med EGR-kylaren i vårt program. 
Vi rekommenderar att verkstäder hänvisar 
kunder till BMW 

Alternativ kontroll - endast för bilar där det 
är möjligt att koppla från till-och utgång:

1. Demontera EGR-kylaren utan att ta  
 bort anslutningarna till kylsystemet 

2. Sätt kylsystemet under 1,5 bar tryck

3. Blås tryckluft genom ena änden och  
 observera, om droppar av kylvätska  
 kommer ut i den andra änden

OBS! För bilar med en separat elektrisk 
vattenpump till EGR-kylaren bör 
vattenpumpens funktion alltid kontrolleras 
för fel efterföljande.
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“När den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen rapporterar fel,  

felar bromsoket vanligtvis ingenting„

Vi kan nu erbjuda lösa elmotorer från Budweg till bilar utrustade med elektriskt manövrerad parkeringsbroms - EPB. När 
den elektriskt manövrerade parkeringsbromsen rapporterar fel, felar bromsoket vanligtvis ingenting. I sådana fall finns det 
mycket pengar att spara när det bara är elmotorn som byts ut.

8170208018 Bromsok motor 
till Citroën och Peugeot

8170208023 Bromsok motor 
till Audi

8170208024 Bromsok motor 
till Audi, Seat och VW

8170208031 Bromsok motor 
till Audi

8170208006 Bromsok motor 
till Ford och Volvo

8170208008 Bromsok motor 
till Audi

8170208010 Bromsok motor 
till BMW

Vårt program inom 
elmotorer innehåller tills 
vidare följande 7 numren 
som passar till totalt 54 
bromsok.

Du hittar alla de nya lösa 
elmotorer på triweb.
triscan.dk eller i TecDoc.

nyTT pRodukTsoRTimEnT: 7 LÖSA 
ELEKTRISKA MOTORER TILL BROMSOK 
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SÅ HäR FUNGERAR VÅR PARKERINGS- 
SENSORTESTARE
Vårt program inom parkeringssensorer har börjat mycket bra sedan det infördes för drygt ett år sedan. Vi tillskriver 
detta till det faktum, att vår egen testutrustning har spelat en viktig roll i valet av våra tillverkare och därefter i vår 
reklamationshantering. 

P arkeringssensorer används i 
system, som hjälper föraren 
under parkering eller manövrering 

genom att identifiera och ange avståndet 
till eventuella hinder, så att kollisioner kan 
undvikas. Systemen indikerar antingen 
visuellt, med hjälp av ljud eller en 
kombination av båda, hur nära fordonet 
är från ett hinder.

3 system som använder olika teknik 
• Ultraljudssystem
• Elektromagnetiskt system
• Kamerabaserat system

Det mest utbredda systemet använder 
ultraljudssensorer och känns lätt på 
de synliga sensorerna i fordonets 
stötfångare. Triscans sortiment av 
fordonsspecifika sensorer inkluderar 
uteslutande sensorer för ultraljuds-
system - och vår testutrustning fungerar 
uteslutande til denna typ av sensorer. 

En ultraljudssensor kan både avge och 
fånga högfrekventa ljudvågor. Med vår 
testutrustning jämför vi biltillverkarnas 
eftermarknadssensors prestanda med 
våra egna inom följande områden:
1. Sensorns spridningsvinkel
2. Sensorns responstid
3. Sensorns strömförbrukning

Sensorns spridningsvinkel
Spridningsvinkeln för de enskilda 
sensorerna bestäms så att hela området 
framför och bakom fordonet täcks och 
systemet därmed kan upptäcka hinder. 
Spridningsvinkeln för den enskilda 
sensorn kan variera, beroende på var 
den befinner sig i bilens stötfångare. 
Således är det inte nödvändigtvis samma 
typ av sensor, som används på olika 
platser. De flesta system använder minst 
fyra sensorer och spridningsvinkeln är 
alltid i par - dvs. till exempel den yttre 
höger och vänster eller den inre höger 
och vänster sensorer är desamma.

Sensorns responstid
För att avgöra om det finns ett hinder 
nära fordonet, börjar sensorn att avge 
ljudvågor. I de fall det finns ett hinder 
inom det fastställda säkerhetsområdet, 
reflekteras några av de utsända 
ljudvågorna av hinderet, som registreras 
av sensorn. Tiden som går från att 
ljudvågorna sänds till de tas emot kallas 
responstid och detta kan konverteras till 
avstånd.

Till vänster:  
Vår egen testutrustning har spelat en 
viktig roll i valet av våra tillverkare och 
därefter i vår reklamationshantering 

Triscans sortiment av fordonsspecifika sensorer inkluderar uteslutande sensorer 
för ultraljudssystem

För att förhindra att ljudvågorna reflekteras felaktigt, är väggarna som ligger intill 
mätområdet belagda med ett speciellt absorberande skummaterial

Sensorns strömförbrukning
Sist men inte minst testas sensorns 
strömförbrukning för att säkerställa, att 
sensorn har rätt storlek för det system 
den är en del av.

Så försiggå testet
Sensorn fixeras i en referenspunkt, 
som bestäms av avstånd- och 
vinkelmarkeringar på golvet. För att 
förhindra att ljudvågorna reflekteras 
felaktigt, är väggarna som ligger intill 
mätområdet belagda med ett speciellt 
absorberande skummaterial. Efter 
anslutning av den til sensorn tillhørande 
kontrollboxen, rätt spänning och 
oscilloskop testas det om sensorns 
spridningsvinkel och responstid 
uppfyller specifikationen genom att 
placera ett hinder på avstånd- och 
vinkelmarkeringspunkter och läsa 
mätresultatet. Det valda hindret är ett 
rör eftersom rörets krökta form gör 
det extra svårt för sensorn att fånga de 
reflekterade ljudvågorna.

Stora kvalitetsskillnader
Två av de viktigaste komponenterna i en 
ultraljudssensor - och en viktig anledning 
till att sensorn fungerar korrekt - är själva 
sensorn och mikrochipet. Tyvärr finns det 
alltför många tillverkare som använder 
tvivelaktiga kvalitetskomponenter - 
med därav följande felfunktion. En 
Triscan parkeringssensor är utrustad 
med komponenter från ledande OEM-
leverantörer - och varje sensor har 
testats innan den lämnar fabriken 
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KAN INKOMSTEN I DITT FÖRETAG  
FÖRBäTTRAS OCH MED HUR MYCKET?
En reservdelgrossists förmåga att skapa lönsamhet beror inte bara på inköpspriserna, men påverkas avsevärt av många 
andra faktorer - inklusive grossistens program täckning av bilparken, leveransförmåga och leveranstid till marknaden, 
lagervärde, inköpsfrekvens och sist men inte minst räntenivån.

T riscan har utvecklat en 
beräkningsmodell som, baserat på 
en reservdelsgrossists nyckeltal, 

visar var det finns potential att förbättra 
resultatet. Vi kallar modellen for SOLO 
(SOrtiment och Leverans Optimering) - 
och den har framgångsrikt använts och 
därefter bevisat sitt värde hos ett stort 
antal av våra kunder.
 
En av de försummade potentialerna för 
förbättring av inkomsten ligger ofta i den 
del av produktsortimentet, som inte får 
samma uppmärksamhet - och därför 
inte vårdas så grundligt - som de stora 
omsättningstunga produktgrupperna. En 
konsekvens av detta är, att grossisterna 
inom dessa produktgrupper i slutändan 
fortfarande har en oproportionerlig 
hög resursförbrukning, eftersom deras 
ansträngningar för att ge kunderna en 
bra service och undvika att säga nej till 
en beställning sträcker sig riktigt långt.

Tiden använt att skaffa reservdelen, 
det ofta för höga inköpspriset för en 
beställningsvara och de extra höga 
fraktkostnaderna för expressleverans, 
som alla är kostnader som vanligtvis inte 
faktureras till kunden, betyder slutligen 
att grossisten säljer en produkt med 
förlust eller mycket låg marginal.  
 
Ett alternativ till att undgå ovanstående 
är naturligtvis att passa och säga nej 

tack till ordern, som vanligtvis uppfattas 
som dålig kundservice.
 
Ett annat alternativ är att göra något 
vid dessa produktgrupper genom analys 
och lageroptimering för på detta sätt att 
blotta om det finns en förbised potential. 
 
Några exempel på varugrupper där 
det erfarenhetsmässigt ofta har varit 
outnyttjad intjäningspotential är:

?
om du är 

intresserad av 
att optimera ditt 
produktsortiment 

och lager...
Vänligen kontakta 

Steen Ray Pedersen 
(srp@triscan.dk)

Baserat på de angivna siffror kan SOLO-
modellen beräkna:
 
• Minsta besparing på lagervärdet 

• Extra försäljningsvinster 

• Den totala förbättringen i 
intjäningen 

• Den procentuella förbättringen i 
resultatet

På detta sätt skapas en bra grund 
för att bedöma potentialen för, i vilken 
utsträckning inkomsten som ett minimum 
kan förbättras. De resursbesparingar 
som erhålls rent administrativt, ingår 
inte på grund av att de bygger på kundens 
egen uppskattningsbara bedömning, 
men oftast utgör de en relativt stor 
post. Baserat på minskning av antalet 
av leverantörer kan mycket tid sparas i 
samband med:
 
PRODUKTHANTERING OCH INKÖP
• Leverantörsmöten, -resor och 

kontraktsförhandlingar
• Hantering av produktdata
• Returneringar
• Reklamationshantering

LOGISTIK
• Varumottagning
• Returnering av varor

BOKFÖRING
• Fakturahantering

Därefter anges data för de produkt-
grupper som ska inkluderas i beräkningen 
för både nuvarande leverantörer och 
Triscan, som inkluderar:

 1. Inköpvolymen/år 

 2. Nuvarande lagervärde 

 3. Köpfrekvens i dagar 

 4. Leverantörens förmåga att leverera 

 5. Leverantörens programmässiga  
  täckning av bilparken (TecDoc) 
 

Och det är här som SOLO-beräknings-
modellen kommer in. I beräkningen 
anges följande: 

Vi har över tid sett många exempel på, 
att intjäningspotentialen har visat sig 
vara mycket högre än SOLO-modellens 
antagande. Höjdhopparen, som bytte till 
Triscan, uppnådde 48% inkomstökning 
två år i rad, och följande citat talar för 
sig själv: ”... Den största prestationen i 
vår verksamhet när det gäller tillväxt har 
varit med Triscan; vår försäljning har 
nästan fördubblats” 

iRR (inTERnal RaTE of RETuRn): 
- Ditt företags interna räntesats

TäckninGsGRad:  
- Ditt företags täckningsgrad

pRofiT maRGin chanGE:  
- Anges till “0” vilket förutsätter 

oförändrat inköpspriser vid byte av 
leverantörer

ABS-sensorer

Wire

Lambdasonder

Termostater

EGR-ventiler

Gasfjädrar

Bromsslangar
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“De speciella ball spline drivaxlar är utformade  

till att hantera även stora svängningar„

nyTT: BALL SPLINE DRIVAXLAR TILL 
VOLVO XC OCH CROSS COUNTRY 
MODELLER
Vi kan nu också leverera de mycket speciella ball spline drivaxlar som används på Volvos XC- och Cross Country-modeller. 
Totalt 20 referenser finns på lager och kan beställas online via TriWeb, TecCom etc.

Den vertikala hjulvandringen på en 
Volvo XC- eller Cross Country-modell, 
är i synnerhet vid terrängkörning 

mycket längre än för bilmodeller som 
uteslutande är lämpliga för vanlig 
vägkörning. Därför åtskiljer drivaxlarna sig 
också från vanliga drivaxlar i och med att 
de är tillverkade med ball spline teknologi 
på den del av axeln som vänder mot 
växellådan/differentialen. 

Ball spline lösningen gör det möjligt för 
drivaxeln att variera sin längd och gör 
det således möjligt för den att hantera 
även stora svängningar i den vertikala 
hjulvandringen.

Programmet omfattar nedanstående 
referencer. Se vänligast triweb.triscan.dk 
for detaljerad information 

S60 Cross Country

8540 27516

8540 27518

8540 27520

8540 27525

8540 27532

XC60

8540 27519

8540 27521

8540 27522

8540 27523

8540 27528

8540 27529

8540 27533

XC90

8540 27515

8540 27517

8540 27531

8540 27534

8540 27535

V60 Cross Country

8540 27516

8540 27518

8540 27520

8540 27525

8540 27532

XC70

8540 27516

8540 27518

8540 27520

8540 27525

8540 27526

8540 27527

8540 27532

Till vänster: Volvo XC60 är en av  
modellerna som använder den speciella 
ball spline drivaxeln
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Länkarm 8500 81506 (OE: 6006532-00-A/6006532-00-B), 
vänster & länkarm 8500 81505 (OE: 6008930-00-A/ 
6008930-00-B), höger, översta  
- passar alla modell S utan dubbelmotor

Länkarm 8500 81500 (OE: 1027351-00-C/1048951-00-A/ 
1048951-00-B/6007997-00-D), höger/vänster, nedersta  
– passar till alla modell S och alla modell X

8540 81507 drivaxel växellådssida - till Tesla modeller S och X 

Länkarm 8500 81504 (OE: 1041570-00-A/1041570-00-B/ 
6007998-00-C), vänster & länkarm 8500 81503 (OE: 1041575-00-A/ 
1041575-00-B/6006664-00-C), höger, nedersta  
- passar till alla modell S efter facelift och alla modell X

8540 81201 drivknutar - till Tesla modell S och X 8540 81903 damasksats Tesla Model S och X

Du hittar alla de nya drivaxlar, drivknutar, 
damasksats och länkarmar 

på triweb.triscan.dk eller i TecDoc

TESLA NYHETER
 DRIVKNUTAR
 DRIVAXLAR
 DAMASKSATS
 LäNKARMAR

Vi har löpande informerat om vilka delar vi lagerför till Tesla - och nu har fler lagts till. Som den första på eftermarknaden 
kan vi nu också erbjuda drivknutar och damasker. Med de senaste nyheter har vi mer än 40 delar med fokus på S- och 
X-modellerna. 

nyTT: TRISCAN FÖRST PÅ EFTER-
MARKNADEN MED DRIVKNUTAR OCH 
DAMASKSATSER TILL TESLA

Om du bara en gång har provat att 
märka accelerationen i en Tesla, 
kräver det inte mycket fantasi att 

föreställa sig hur svårt ett liv drivaxlarna/
drivknutarna lever. Med andra ord är det 
inte en fråga om, snarare en fråga om när 
exakt dessa delar går åt. 

Vi har kunnat leverera 3 av drivaxlarna 
ett tag, men nu läggs ytterligare 3 
till. Dessutom har vi fått 4 drivknutar i 
programmet samt 4 damasksatser. Få en 
översikt över delarna till chassi i tabellen.

Till modell S och X har vi också fått 
producerat 5 länkarmar - se foto och 
beskrivning på nästa sida 

VARUNUMMER PRODUKTNAMN MODELL

854081101 DRIVKNUTAR S och X

854081201 DRIVKNUTAR S och X 

854081202 DRIVKNUTAR S och X 

854081203 DRIVKNUTAR S och X 

854081501 DRIVAXEL S 

854081502 DRIVAXEL S och X

854081504 DRIVAXEL X

854081505 DRIVAXEL S

854081506 DRIVAXEL X

854081507 DRIVAXEL, VäXELLÅDSIDA S och X

854081801 DAMASKSATS S och X

854081901 DAMASKSATS S och X

854081902 DAMASKSATS S och X

854081903 DAMASKSATS S och X
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YTTERLIGARE 84 DELAR TILL EL-,  
HYBRID- OCH GASBILAR
Då är det igen nytt med hänsyn till delar till bilar med alternativ drivlina. Hos Triscan kan du nu också få delar inom 
chassi och motorstyrning till modeller från Chevrolet, Citroën, Hyundai, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Toyota 
och VW.

A ntalet av el-, hybrid- och gasbilar 
på vägarna - men också antalet av 
biltillverkare som producerar dem 

och antalet av modeller - stiger kraftigt. 
Det är exakt därför det också är viktigt att 
veta, var du får reservdelarna från när 

 BMW I3

 BMW I8

 Chevrolet Volt

 Citroën C-Zero

 Hyundai Ioniq

 Hyundai Kona

 Kia Niro

 Kia Niro (e-Niro)

 Mercedes B Electric Drive

 Mercedes C350e

 Mitsubishi I-MiEV

 Nissan E-NV200

 Nissan Leaf ZE0/ZE0E ( -> 2018 )

 Opel Ampera

 Peugeot Ion

 Renault Twizy

 Renault Zoe

 Tesla S

 Toyota CH-R

 Toyota Auris Hybrid, ZWE150

 Toyota Auris Hybrid, ZWE186

 Toyota Mirai

 Toyota Prius 1.5, NHW11

 Toyota Prius 1.5, NHW20

 Toyota Prius 1.8, ZVW30

 Toyota Prius 1.8, ZVW35

 Toyota Prius 1.8, ZVW40

 Toyota Prius 1.8, ZVW50

 Toyota Prius 1.8, ZVW51

 Toyota Prius 1.8, ZVW52

 Toyota RAV4 Hybrid, AVA42

 Toyota RAV4 Hybrid, AVA44

 Toyota Yaris Hybrid, NHP130

 VW E-Golf

 VW E-Up

 VW Golf GTE Hybrid, 5G1

 VW Passat GTE Hybrid, 3G2, 3G5

förfrågningarna kommer. Vi har tidigare 
pratat om alla delar vi lagerför till Tesla, 
Nissan, Renault och BMW, men sedan 
dess har vi utökat sortimentet igen. 

Med fokus på hjullager, spiralfjädrar, 
tändspolar, MAP-sensorer och EGR-
kylare lagrar vi nu också delar till följande 
modeller:

Även gasbilar som Toyota Mirai kan vi leverera delar till

Hjullager fram 853013146 till bland annat Toyota Mirai

Hybridbilar som Kia Niro har vi också delar till

Vi levererar delar till elbilar som BMW I3
MAP-sensor 882411007 till BMW I3 
hybrid

Till vänster: Antalet av el-, hybrid- och 
gasbilar på vägarna stiger kraftigt
- var hittar du dina reservdelar?
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18 REFERENSER I LUFTBäLGAR OCH  
KOMPRESSORER äR REDO ATT LEVERERAS
Programmet består av varunummer med hög efterfrågan till AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES BENZ, PORSCHE, TESLA och VW. 

I TriWeb hittar du det nya programet 
i huvudgruppen "Chassi" där det 
har fått sin egen undergrupp 

"Luftfjädring". För vissa bilmodeller 
är det nödvändigt - och föreskrivs av 
tillverkaren - att reläet byts ut samtidigt 
som kompressorn. I dessa fall ingår reläet 

TRISCAN REF. TYP OE-NUMMER ARNOTT-NR.

872011201 Luftbälg 37 10 6 784 379 A-2780

872038201 Luftbälg 5102.GN A-2939 A-2939

872023201 Luftbälg 212 320 39 25 A-2791

872023202 Luftbälg 212 320 40 25 A-2790

872023204 Luftbälg 166 320 03 25 A-2596

872011202 Luftbälg 37 12 6 765 602 A-2755

872011203 Luftbälg 37 12 6 790 081 A-2642

872023101 Luftbälg 164 320 43 13 A-2575

872023205 Luftbälg 211 320 09 25 A-2726

872023206 Luftbälg 211 320 09 25 A-2726

AUDI

A6 (4F2, C6)

A6 (4F5, C6) Avant

A6 (4FH, C6) Allroad

Q7 (4L)

BMW

5 (F07) GRAN TURISMO

5 (F11) Touring

5 (E61) Touring

7 (F01, F02, F03, F04)

X5 (E70)

X5 (F15)

X6 (E71, E72)

X6 (F16, F86)

CITROËN

C4 I Grand Picasso (UA_)

PORSCHE CAYENNE

(9PA)

TESLA

MODELL S

VW

TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

MERCEDES-BENZ

CLS (C218)

CLS (C219)

CLS (X218)

GL-KLASS (X164)

M-KLASS (W164)

E-KLASS (W211)

E-KLASS (W212)

S-KLASS (W220)

De lagerförda referenserna inom luftbälgar är:

TRISCAN REF. TYP WABCO-/AMK-NR.

872511101 Kompressor 415 403 956 2

872511102 Kompressor A2125

872523101 Kompressor 415 403 303 R

872523102 Kompressor 415 403 323 R

872523103 Kompressor A1991

872529101 Kompressor 415 403 958 2

872529102 Kompressor 415 403 305 0

872581101 Kompressor 415 406 329 0

De lagerförda referenserna inom kompressorer är:

i leveransen, när du väljer Triscan. Listan 
til höger visar vilka bilmodeller som hittills 
omfattas av programmet:

Luftbälg 872011202  
- till BMW 5 (E61) Touring

Kompressor 872511102  
- till BMW 5 (E61) Touring

Så är där igen nyheter i vårt omfattande program av gasfjädrar. Till BMW X5 (E70) lagerför vi nu den speciella gasfjäder till 
bakluckan. En annan nyhet är de speciella dragfjädrar till bagagerumslocket i BMW 5-serien (E60 och F10).

COIL-OVER OCH DRAGFJäDRAR 
TILL BMW BAGAGELUCKA 

8710 112016 coil-over gasfjäder - till BMW X5 (E70) 

8710 112015 dragfjäder - till BMW 5-serie (F10)

TRISCAN REF. OE-REF. MäRKE MODELL

8710112014 51 24 7 141 490 BMW 5-serie (E60)

8710112013 51 24 7 204 367 BMW 5-serie (F10)

8710112015 51 24 7 204 366 BMW 5-serie (F10)

8710112016 51 24 7 294 199 BMW X5 (E70)

51 24 7 177 283 BMW X5 (E70)

De totalt 4 nya referenser finns i 
TriWeb eller TecDoc under följande 
Triscan- eller OE-nummer:

nyhET 
LUFTBäLGAR OCH 
KOMPRESSORER  

TILL BILAR  
MED LUFTFJäDRING
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5-ÅRS GARANTI PÅ ALLA 
BUDWEG BROMSOK KÖPT 
FRÅN TRISCAN

os Triscan får du enbart reservdelar 
av originalkvalitet och bromsok är 
inget undantag. Om du beställer 

bromsok från oss, kommer du att få 

bromsok av hög kvalitet från Budweg, där 
vi nu kan erbjuda en 5-års garanti. Denna 
extra långa garantiperiod gäller för alla 
Budweg-bromsok köpt efter 1 april 2019. 

Baserat på solida kärnvärden
Budweg har en av de nyaste och 
modernaste produktionsplatser i Europa 
och har levererat kvalitetsprodukter till 
eftermarknaden i över 40 år. Budweg är 
specialiserat på bromsok, tillverkad i en 
kvalitet som ofta överträffar originalet.

Det miljövänliga alternativet
Tillverkning av ett nytt bromsok kräver 
mycket energi, men Budweg använder 
bara en femtedel av den energin för att 
renovera ett bromsok.

I Budweg rengörs, demonteras 
och återuppbyggs dom originala 
bromsoken till en standard, som 
minimum motsvarar kvaliteten på de 
originalmonterade bromsoken. I övrigt 
sker rengöringsprocessen i en stängd 
och miljövänligt rengöringssystem - så 
när du väljer Budweg hjälper du till att 
värna om miljön 

8 NYA REFERENSER I PROGRAMMET AV 
EXTRA VATTENPUMPAR
Som vi tidigare har rapporterat är ett ökande antal bilar utrustade med mer än en vattenpump. Förutom den primära 
pumpen i kylsystemet kan elektriskt drivna extra vattenpumpar monteras av olika orsaker. Vi har just tillfört 8 nya 
referenser till vårt program, som nu innehåller 43 referenser. 

E xtra vattenpumpar används till 
exempel för separat kylning av:

• EGR-ventiler
• Turboladdare
• Kupévärmare
• Motorer med start/stopp funktion
• Oljekylare
• Batteri- och kraftelektronik kylning i  
 elektriska och hybridfordon

Överst: Mini One är en av de bilar, som är utrustade med mer än en vattenpump 

TRISCAN REF. # MäRKE MODELL

8600 11047 860011047 BMW 1 (F21), 3 (F31), MINI

8600 11048 860011048 BMW Mini Clubman (R55)

8600 23073 860023073 Mercedes Benz C216, C218, C219, C292, 
R230, R231, X166, X218, 
W166, W203, W207, W211, 
W212, W220, W221, W461, 
W463, W639

8600 23074 860023074 Mercedes Benz R230, W124, W202,W210, 
208

8600 13046 860013046 Toyota Prius (_W2_), (NHW11_)

8600 29085 860029085 Seat, VW Olika modeller

8600 29083 860029083 Audi, Seat, 
Skoda, VW

Olika modeller

8600 29091 860029091 VAG Olika modeller

Ett exempel på detta är Audi Q5 2.0 
TDI från 2015 och fram, där den extra 
vattenpumpen används för att cirkulera 
kylvätska mellan motorn och radiator/
värmeapparat till uppvärmning av 
kabinen.

Alla Triscan vattenpumpar tillverkas 
enligt IATF 16949 standard. Till exempel 
utförs 100% kontroll av pumpdensiteten. 
Dessutom utförs livstidstest etc.. på 
testutrustning, som är specificerad av 
bilfabrikerna 

Triscan referens 860029080

26
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Rådmannen för Sociale Forhold og Beskæftigelse (Sociala Förhållande och Sysselsättning) i Aarhus Kommune, Kristian 
Würtz och representanter för Jobcenter Aarhus, Maria Haugen-Vestenaa och Trine Hanøy Flensted-Jensen, besökte 
Triscan för ett samtal om det långvariga samarbete och ny inspiration till aktivering av arbetslösa. 

S

NY INSPIRATION TILL ARBETET 
MED AKTIVERING AV ARBETSLÖSA 

amarbetet mellan Aarhus Kommune/
Jobcenter Aarhus och Triscan går 
tillbaka mer än 15 år och sedan 

etableringen har Triscan haft status som 
"verksamhetcenter". Här kan arbetslösa 
få möjlighet att få ett jobbtest på en riktig 
arbetsplats. Det är viktigt att betona, att 
det utförda arbete inte kostar danska jobb, 
eftersom det här är uppgifter som annars 
skulle utföras av de utländska leverantörerna. 
I ett verksamhetcenter kommer de 
arbetslösa (kandidaterna) att klargöras i 
en verksamhetsprocess där man under 
processen också arbetar med personens 
andra utmaningar. Denna praxis gör upp 
med tidigare praxis, där arbetslösa med 
speciella utmaningar måste göras redo för 
arbetsmarknaden innan de börjar praktik på 
en verksamhet.

Servicekoordinator Jørn Kim Jensen använder 
ca. 70% av sin arbetstid som mentor i Triscans 
verksamhetcenter. Flera hundra kandidater 
har genomgått ett förlopp hos Triscan och 
Jørn Kim Jensen värderar att vart därefter 
har kommit i arbete - primärt i flexjobb. Aarhus 
Kommunes strategi med insatsen är just, att 
fler måste arbeta i flexjobb snarare än att leva 
ett liv utan kontakt med arbetsmarknaden. 

Inspirerat av sitt arbete har Jørn Kim Jensen 
fått flera idéer för hur förloppet kan anpassas 
så att ännu fler når målet sedan att få ett 
flexjobb.

I en tid med låg arbetslöshet har 
sammansättningen av gruppen av kandidater 
förändrats. "En större del än tidigare har 
aldrig varit en del av arbetsmarknaden och de 
personliga utmaningarna är en del av den tunga 
delen av skalan," förklarar Jørn Kim Jensen 
och fortsätter: "Jag tillbringar därför mycket tid 
på att få anpassat vilka speciella arbetsvillkor, 
det vare sig reducerad arbetstid, tempo, 
pauser och så vidare det måste beaktas av den 
enskilda kandidaten. Samtidigt är det viktigt för 
kandidaterna att förstå, att de arbetar på lika 
villkor med verksamhetens övriga anställda. 
De måste också vara medvetna om de krav 
och förväntningar vi som arbetsgivare har till 
dem och vilka möjligheter vi som arbetsplats 
kan erbjuda”.

Under besöket hos Triscan kommer Thomas 
med i gruppen. Thomas, som är 34 år, 
började på ett förlopp hos Triscan för 4 veckor 
sedan. För nästan 5 år sedan förlorade 
Thomas sitt heltidsarbete efter att ha hamnat 
i ett drogmissbruk, som senare ledde honom 

till en depression. Efter att ha blivit drogfri och 
medicinerad för depression och ångest försökte 
Thomas i ett tidigare förlopp hos Triscan 
att komma tillbaka på arbetsmarknaden. 
Ambitionen var att bli redo för ett heltidsjobb 
inom 13 veckor, men tyvärr fungerade det inte. 
Thomas hade ett återfall i stället, men är nu 
redo för ett nytt förlopp med ett mer realistiskt 
mål. ”Jag är verkligen glad över att vara tillbaka 
och har fått en super bra mottagning. Det är 
så bra att ha något att stå upp till istället för att 
sitta framför TV: n. Mitt arbete är organiserat 
så att jag inte behöver att ta ställning till för 
många människor och uppgifterna är väl 
anpassade, men också utmanande. Jag vet 
nu att mitt missbruk har skadat mig mentalt, 
men nu får jag rätt medicinsk behandling och 
jag har en mycket mer realistisk bild av min 
egen situation. Aarhus Kommune och Triscan 
har verkligen hjälpt mig mycket och jag får stöd 
hela tiden, säger Thomas 

Överst: Jørn Kim Jensen förklarar rådmannen 
Kristian Würtz från Aarhus Kommune, 
Maria Haugen-Vestenaa och Trine Hanøy 
Flensted-Jensen från Jobcenter Aarhus om 
de typer av arbete som utförts av kandidater i 
klarningsprocess

“Samarbetet mellan Aarhus Kommune/Jobcenter Aarhus och Triscan går tillbaka mer än  

15 år och sedan etableringen har Triscan haft status som verksamhetcenter„
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Triscan säkersTäller snabb leverans av räTTa delar
När man köper reservdelar från Triscan får man inte bara en produkt med hög och jämn kvalitet, men också en komplett 
vara med alla nödvändiga monteringsdelar i användarvänlig förpackning med monteringsdetaljer, referensnummer, 
vagnslista etc.

En komplett  

leverans med alla 

nödvändiga delar

Produkter i  

OE kvalitet

Leverans av 

reservdelar till även 

de senaste bilar

Triscans PrOdUkTPrOGraM Täcker breTT
Alla Triscans produkter är tillverkat i OE kvalitet. Vårt produktprogram täcker mer än 97% av den europeiska 
bilparken. Om du väljer en produktgrupp från Triscan kan du nöja dig med bara en leverantör.

Avgas 
 Flexrör
 Skarvrör 
Bränsleslangar 
Diesel 
 Glödstift*
EGR-ventiler
Filter* 
Gasreglage  
Kamaxelposition sensorer
Kamkedjesats 
Kamremmar, vattenpump sats 
Kamrem sats 
 Kamremmar  
 Micro-V remmar
 Packboxar  
 Spännrulle  
 Stödhjul
 Vibrationsdämpare
Lambdasonder 
Luftmassemätare 
Micro-V remmar, sats 
 Fläktremmar  
 Generator frihjulskopplingar
 Micro-V remmar
 Remskivor
 Remspännare
 Stretch fit v-remmar
 Stödhjul  
 Vibrationsdämpare
Motordelar 
 Topplocksbult
 Ventillyftare
Motorpackninger 
 Oljetrågspackning
 Packningssats
 Topplocksats 
 Topplocksats u. topplockspackning
 Motorblocksats u. topplockspackning
 Topplockspackningar
 Ventilkåpspackningar 
Oljeplugg och packningar 
Tändkabelsats
Tändspolar 
Tändstift*  
Vacuum slangar
Vattenpumpar + Kamrem sats
Vevaxel positionssensorer

* Bosch

moToR

Anti-friction spray 
Axlar 
Bultsats, svänghjul 
Chokewire
Damasksats 
Drivknutar 
Fett
Gaswire
Hastighetsmätare wire 
Huvwire 
Knutkors 
Kopplingar, diverse
Kopplingar/kopplingssats 
 Kopplingscylindrar
 Kopplingsfett
 Kopplingslangar 
 Packboxar
 Styrbussningar, urtrampningslager
 Styrlager
 Urtrampningslager 
 Urtrampningssats, koppling aktivering
Kopplingswire
Oetiker klammer 
Stödlager  
Släpvagnswire 
Tripode knutar 
Universell klammer 
Växelwire
Verktyg

TRansmission

ABS-ringar
ABS-sensorer
Bromsbackar
Bromstrumma
Bromskablar
Bromsklossar
Bromsok
 Kolv, bromsok 
 Rep. sats
 Styrlagersats, bromsok
Bromsregulator
Bromsrör
 Bromsrörsnippel
Bromsskivar
Bromsslangar
 Banjobultar
 Clips, bremsledning
Hjulcylindrar 
Monteringssats
Slitagevarnare
Ventilationsskruvar

bRomssysTEm

Blinkreläer
Slangklammer
Släpvagnswire
Standardlager
Universal gasfjädrar

diVERsE

Bladfjädrar 
Bussningar 
Fjäderbenslager 
Fjäderbenslager sats
Fjäderkrampa
Framvagnsdelar  
Gaskulor 
Hjullagersats 
Hjulnav 
Manschetter 
 Protection kit
 Mounting kit
Servopumpar 
Servostyring  
Spiralfjädrar  
Stabilisatorstänger 
Standard lager 
Styrväxlar 
Stötdämpare 
 

chassi

Gasfjädrar
Spolarpumpar
Styrdämpare
Torkarblad*
Torkargummi
Universell gasfjädrar 
Universell torkargummi

C H

kaRoss

ALU-flexslangar
Kylarlock
Kylarslangar
Sköljningsverktyg - kylsystem
Termokontakter
Termostater
Vattenpumpar
Vattentemperatursensorer
Värmeslangar

kyl-/VäRmsysTEm
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