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Vilka är vi - och vad kan vi göra?
Triscan a/s är ett 100% danskt företag som 
genom konceptframtagning, marknadsföring 
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.

Du får även en komplett produkt med alla  
nödvändiga monteringsdelar i en användar-
vänlig förpackning med monteringstips, artikel-
nummer, fordonsförteckning m.m.

Produkter i  
OE kvalitet

Brabrand, DK Glostrup, DK Hagen, D Saarbrücken, D

Varje dag utgår varor från Triscans 5 distributionscentraler i Brabrand, Glostrup och Hagen, 

Saarbrücken och Naumburg i Tyskland - till 35 marknader i Europa.

“Förbättrat resultat ökad

     effektivitet, högre leveranstakt,

     minskat lagervärde och mer

     kundnöjdhet „

Naumburg, D

Snabb leverans

Reservdelar för 52 bilmärken

57.000 artiklar

25 varugrupper

Komplett leverans

Online Katalog
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Top-stämda logistik- och distributions-
processer är avgörande i vår värld, 
där 25% av alla beställningar levereras 
samma dag inom några få timmar, och 
95% av alla beställningar levereras 
hos kunden senast kl. 07:00 nästa 

morgon vid overnightavtal. “Det är underbart när reservdelen 
når Triscan via grossist och ut till mekanikern, medan bilen 
fortfarande hänger på lyften. Vi tar emot beställningar till sent 
på eftermiddagen och levererar varan senast kl. 07:00 - från 
Umeå i norr till München i söder. Vi kommer att fortsätta 
att leverera “färska” reservdelar snabbare än Arla levererar 
mjölk“, säger Triscans Logistik och IT-direktör Morten Hallum.

De tre huvudlager i respektive Brabrand, 
Glostrup och Hagen får regelbundna 
beställningar från grossister och importörer 
under hela dagen. “Ca. 90% av våra 
orderrader kommer elektronisk via vår 
egen e-lösning TriWeb, webbtjänst och via 
TecCom. Och hälften av denna ordervolymen 
går utan mänsklig inblandning direkt vidare 

till plock på en av Triscans lager. Vår elektroniska order 
behandlar “AXA” utför uppgiften”, fortsätter Morten Hallum.

Tekniken bakom logistikprocessen är absolut nödvändigt 
och måste fungera 100%. Det har varit en stor utmaning 
i 2014 i samband med övergången till en ny Axapta 2012 
R2 ordersystem. Att säkerställa en leveranskapacitet på  
96% av 57.000 artikelnummer gav svett på pannan - men  
vi tror på, att vi har landat med en starkt stämda set-up, där 
alla system är ordentligt integrerade.

“Framtiden erbjuder på ytterligare betydande anpassningar, 
där vi bl.a. kommer att synliggöra våra logistikprocesser 
mycket bättre. Våra kunder och medarbetare ska kunna följa 
alla processer tät och det kommer de till att göra! Vi kommer 
att fokusera hårt på ytterligare att förbättra effektiviteten 
och kvalitetssäkra order och varuflöde genom synlighet av 
framsteg status i och utanför huset. Fysisk kommer vi att 
göra en rad investeringar”, avslutar Morten Hallum.
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Från Triscans lager i Danmark och Tyskland distribueras dagligen 7.000 orderrader fördelat på runt 2.000 order. Triscans 
fokus är på kvalitet reservdelar i tid till de många kunder i Danmark och Europa. Leverans hastigheten påminner en del om 
distributionen av färskvaror till stormarknaderna, som dagligen tar emot färsk mjölk till kylmontern, med undantag av att 
utbudet av bildelar ofta går snabbare.

”Vi tar emot beställningar till sent på eftermiddagen och levererar varan senast kl. 07:00 - från Umeå i norr till München i 
söder”, säger Triscans Logistik och IT-direktör Morten Hallum

TRISCAN ÖKAR KONKURRENSKRAFT GENOM LOGISTIK-
PROCESSERNA



HANDBROMSWIRE TILL RENAULT GRAND SCENIC 2003-2009 - 
TRISCAN HAR DET!
Den ursprungliga handbromswire på en Renault Grand Scenic med elektrisk handbroms är endast tillgänglig, om du köper hela 
enheten med kontrollbox, motor och hus (pris ca. SEK 5.300) OE ref. 360101216R.
 
Men inte alla reparationer behöver bytas kontrollbox, motor och hus. Så det finns pengar att spara, om det bara är wire, som 
måste bytas ut. Och som den enda på marknaden har Triscan nu handbromswire som lös del (nr. 8140251201).

Du slipper alltså att beställa något, som kanske inte behövs - vilket sparar kunden från onödiga utgifter.

Handbromswire 8140251201 - passar till alla Renault 
Grand Scenic 2003-2009. Triscan har det som den enda på 
marknaden som lös reservdel

Hela OE-enheten med kontrollbox,  
motor och hus (pris ca. SEK 5.300)



“Med Triscans lagerförslag vet du alltid vilka nya referenser du skall lägga på  

lager för att ha det bäst täckande programmet?„ 



TRISCANS “NYA VARUNUMMER” HAR EN NY LAYOUT,  
NYTT INNEHÅLL OCH NYA FUNKTIONER 

ta hand om dina inköp. Och sist men inte minst hittar du också 
information om vilka bilmodeller ett nytt varunummer passar till.

Guide
Från startsidan kan du alltid välja vår “Guide” och en mer detaljerad 
förklaring av “Nya artikelnummer” innehåll och funktion. 

Utgivning
Framöver kommer, “Nya varunummer” inte längre vara en del 
av vårt elektroniska nyhetsbrev “Triscan News” utan endast 
skickas som separat mail. I vårt nyhetsarkiv på vår hemsida 
www.triscan.dk/se/arkiv kan du finna tidigare publicerade  
utgåvor av “Nya varunummer.”

Ny layout
Den nya layouten syftar till att göra det enkelt att snabbt hitta  
information om nya varunummer upptagna i Triscans program. På 
startsidan, alla produktkategorier, som har fått nya artikelnummer 
visas i blå understruken text. Detta ger dig en snabb överblick 
så att man lätt kan fördjupa sig i de produktkategorier man har 
intresse av.  

Nytt innehåll
I den nya versionen hittar du ett brett utbud av bra information 
om artikelnumren. Du hittar alla uppgifter som är relevanta för 
ditt finansiella system. Du hittar också uppgifter om bilparken 
med en tillhörande checklista ABC, vilket gör det enkelt för dig att 
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“På grund av ökade krav till passagerarkomfort i moderna bilar i form av till exempel luft- 

konditionering och uppvärmda säten ställs extra höga krav till kapacitet på bilens generator„
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På grund av ökade krav till passagerarkomfort i moderna bilar i form av till exempel luftkonditionering och uppvärmda säten 
ställs extra höga krav till kapacitet på bilens generator. Detta har fått biltillverkare till att använda ändå kraftfullare generatorer, i 
synnerhet vid uppbromsning påverkar mikro-v remmen. För att minska denna belastning på remdrivning har biltillverkarna därför 
utvecklat en frihjulskoppling till generatorn, som till skillnad från en vanlig generatorremskiva, tillåter generatorn att “frikopplas” 
när motorn bromsas och därigenom begränsa vibrationen hos generatorn och andra delar i enheten.

FRIHJULSKOPPLINGAR TILL GENERATOR FRÅN TRISCAN TILL EN 
STOR DEL AV FLOTTAN

FÖRDELAR MED FRIHJULSKOPPLINGAR TILL GENERATOR:
• Gör det möjligt att använda generatorer med högre uteffekt

• Minskar förslitningen på alla remdrivningskomponenter

• Förhindrar att remmen ”slirar” och tar därför även bort missljud

• Absorberar vibrationer och rörelser 

• Ökar livslängden på alla delar i remdrevs systemet

• ett frilöpsremskiva (OAP), som roterar fritt den ena riktningen (“medurs”), men är låst i den motsatta riktningen

• en generatorfrilöpskoppling (OAD) som roterar fritt i en riktning (“medurs”), medan det finns en ökad  
 resistens i den motsatta riktningen (“moturs”)

DET FINNS TVÅ TYPER AV FRIHJULSKOPPLINGAR:

För utbyte, är det viktigt att använda samma typ generator- 
remskiva med vilken bilen är utrustad med från fabriken. 
Som de andra komponenterna i mikro-v remsdrivet är 
en generatorfrilöpsremskiva/-koppling också en slitdel 
som inte varar för evigt. En sliten generatorfrilöps- 
remskiva/-koppling kan orsaka vibrationer i enheten, 
vilket ofta leder till brott på remspännaren. 

Så tar du reda på om frihjulskopplingen måsta bytas 
Det kan ofta vara svårt att avgöra, om det finns ett fel på 
en frihjulskoppling med blotta ögat. Triscan har därfor i 
samarbete med Gates utvecklat en liten trouble shooter, 
där du får hjälp att kontrollera om din frihjulskoppling 
visar tecken på slitage, och därför bör ersättas. 
Du hittar den på triscan.dk/sv/flaktremmar.



10

NEWS VOLUME 2

10

I de fall där en skada på damasken inte har påverkat styr- eller spindelleds funktion, kan du bara nöja dig med ett utbyte av 
damasken.

Triscan erbjuder ett brett program av damasker till spindel -och styrled, vilka är användbara för ett stort antal fordon. Med 
endast 7 olika damasker täcks nästan 100% av den europeiska flottan. Alla damasker är av hög kvalitet och leveras i 5 st. 
förpackning med alla nödvändiga komponenter - inklusive låsringar.

Ytterligare information om Triscans program av damasker, inklusive vårt omfattande sortiment av drivaxel, styrväxel och universal- 
damasker och tillbehör finns i vår damaskfolder, se på triscan.dk/sv/produkter/drivaxelmanschetter (“Produkt information”).

SPINDEL- OCH STYRLED DAMASKER TILL DE ENKLA 
REPARATIONER

Varunummer Ø* ø*

85012510 25 10

85012810 28 10

85012914 29 14

85013312 33 12

85013315 33 15

85013614 36 14

85013817 38 17

Alla ovanstående damasker säljs också sammanfattat i ett  
sortiment - med Triscan ref. 8501 35105
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UNDVIKA FEL VID MONTERINGEN AV VAG STYRVÄXEL
Triscan har introducerat två nya referenser (851029471 och 851029472) med invändiga styrstag och damasker.

De två nya referenserna ersätter den tidigare varianten (8510 29420). Det har särskilt varit svårt att få damasken att hålla 
tätt, vilket kan leda till att smuts och fukt tränger in i systemet och orsakar kaos. 

Med de två nya referenserna kommer det att vara lättare att göra en korrekt och felfri ersättning av styrväxel, när styrstag och 
damasker är monterade på styrväxel.

Båda referenserna finns på lager och kan beställas via Triscan e-handel TriWeb (triweb.triscan.dk).

851029471 + 851029472  
styrväxel med styrstag och damasker



MARKNADSDRIVEN PRODUKTUTVECKLING AV RESERVDELAR I 
HÖG KVALITET 
Produktutvecklingen måste leda till konkreta och mätbara 
fördelar som kan omsättas till affärer för både kunder och 
Triscan. Detta är utgångspunkten när det gäller utveckling 
av nya eller utbyggnad av existerande produktgrupper hos 
Triscan. “Merparten av vår utvecklingsprojekt härrör från vår 
nära dialog med kunderna”, säger Produkt- och kvalitet direktör 
hos Triscan, Jørgen Grand.

Produktutvecklingen tar utgångspunkt i detaljerad kunskap om 
bilparkens utveckling, sammansättning och OE information. I 
Triscan PDM-systemet (Product Data Management), finns  
uppdaterad och detaljerad kunskap om hela EU: s bilpark. 
“Nya bilmodeller är ofta plattformsbaserade och använder  
redan tillämpad teknik. Vi ser därför ofta, att delar vi redan 
har i programmet gäller för flera nya modeller”.

Kännetecknande för Triscans produktlinjer är också branschens 
bredaste täckning av bilparken och den högsta leverans- 
precision. “Med Triscan som leverantör är man fullt täckt 
och med vår höga leveranskapacitet och logistiska setup  
garanterar vi, att kunderna inte går förgäves eller förlorar 
försäljning”, säger Jörgen Grand. För att uppnå den breda täckning, 

är det inte ovanligt, att Triscan är “First movers” med hänsyn 
till utveckling och produktion av delar för eftermarknaden.

Hos Triscan kvalitetssäkras delarna efter ett fastställd procedur 
och produktionen är så långt som möjligt underkastad fordons- 
industrins kvalitetsstandard TS 16 949. Triscans produktion- 
och kvalitet tekniska expertis stammar bl.a. från företagets med- 
ägande i ett tillverkande företag. “I vår Business Intelligence- 
system följer vi utvecklingen i reklamationsprocent dag för dag, 
och kan reagera mycket snabbt om vi behöver det”, säger Jørgen 
Grand, och tillägger: “Vi är mycket stolta över, att vi under de senaste  
åren har lyckats att minska vårt redan låga reklamations- 
procent ytterligare, och till ett för branschen mycket låg nivå“, 
avslutar Jørgen Grand. 

Som en del av kvalitetsproceduren genomför Triscan regel- 
bundna fabriksbesök hos tillverkarna. Vid mottagandet av gods 
genomföres stickprovvis tillträdeskontroll, som hållas upp 
emot godkända delar från Triscan provförvaring. Men också 
tester av oberoende institutioner som används i kvalitets- 
arbetet.

“Nya bilmodeller är ofta plattformsbaserade och använder 
redan tillämpad teknik. Vi ser därför ofta, att delar vi redan 
har i programmet gäller för flera nya modeller”
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Förutsättningen för att frikänna vattenpumpen är som regel med förbehåll för att pumpen är i OE kvalitet. En annan förutsättning 
är att vattenpumpen drivs av en korrekt monterad tandremssystem, i fall där det är en komponent driven av kamremmen.

När ovanstående villkor är uppfyllda, är det faktiskt kylvätskan i förhållande till beskaffenhet och renhet som spelar den största 
rollen i förhållande till vattenpumpens livslängd. Använd alltid avjoniserat vatten och i rätt blandningsförhållande. Användningen 
av vanligt vatten orsakar kalkavlagringar. Kalk i kylsystemet fungerar som slipmedel, och det är verkligen inget som vattenpumps 
tätningen gillar. Resultatet är en läckande tätning, vilket leder till läckage och inträngning av vatten in i vattenpumpens lager, 
som därigenom förstörs. “Men också andra former av föroreningar som smuts och damm uppstår i kylsystemet och kan sätta 
sig i vattenpumpens tätning varvid vattenpumpen läcker”, säger Sören Nielsen, produktkoordinator hos Triscan och fortsätter, 
“Förorenad kylvätska lämnar otvetydigt sina spår på den skadade vattenpumpen, varvid orsaken till haveriet lätt kan identifieras.”

Vattenpumpen utsätts för ofta och helt felaktigt som orsaken vid ett haveri. I de flesta fall är det dock inte vattenpumpen, 
men andra förhållanden som så småningom orsakar vattenpumpen att haverera.

Jämförelse: Tätningsring till 
vänster med tydliga spår av 
förorenat kylvatten

Läckande vattenpump med 
spår av förorenat kylvattnet

Vattenpump med insättningar 
av flytande packning i 

kylsystemet
Läckande vattenpump med 

ett spår av kalk i kylsystemet

I samband med installation av vattenpumpar nöjer sig många verkstäder inte bara att använda de medföljande packningar/ 
o-ringar, men tillägger förutom tätningsytor flytande tätningsmedel i så stora mängder att delar av packningsmaterialet hamnar 
i kylsystemet. Även denna typ av föroreningar kan skada vattenpumpens tätning och leda till läckage, med ödeläggelse av lagret 
som följd.

“Som regel är det alltid en bra idé att tömma motorns kylsystem för kylvätska, rengör kylsystemet med kylarrens, undvika  
användning av flytande tätningsmedel där det inte krävs av tillverkaren och inte att återvinna kylvätska”, säger Søren Nielsen 
Triscan och fortsätter, “denna process säkerställer vattenpumps ideala arbetsförhållanden och ett långt liv till glädje för bilägaren.”

C H

VIKTEN AV RENGÖRING AV 
HELA KYLSYSTEMET NÄR  
VATTENPUMPEN ERSÄTTES



“Använd alltid avjoniserat vatten och i rätt blandningsförhållande.  

Användningen av vanligt vatten orsakar kalkavlagringar„
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MED TRISCAN FÅR DU VÄRLDENS MEST AVANCERADE REM

Visste du, att du med Triscan är garanterad leverans av 
världens mest avancerade rem: Gates Micro-V Horizon. 
Den avancerade remmen är utvecklat för att följa med 
utvecklingen av de biltillverkare som arbetar för att minska ner 
sina bilmodeller genom att skära ner motorstorlekar till ett 
minimum, mer bränsleeffektiv och mindre CO2-utsläpp medan 
att bibehålla samma prestanda. 
Detta minskar utrymmet i motorrummet, vilket sätter fler 
krav till bland annat remmens flexibilitet när utrymmet är 
trångt och avståndet mellan remskivorna förkortas betydligt. 
Det orsakar bland annat högre värme på Micro-V remmen 
och större risk för linjedefekter som kan orsaka oljud. Men 
också den äldre delen av flottan kommer att dra nytta av den 
nya tekniken, eftersom tidigare typer av remmen fasas ut och 
ersätts med den nya Micro-V Horizon rem typen.

Världens mest avancerade teknik för moderna bilar
Gates - världens största leverantör av remmar för OE 
marknaden - är bakom den mest avancerade innovationen 

inom mikro-v remmar: Micro-V Horizon. Remmen är speciellt 
utformad för dagens kraftfulla och nerminskade motorer 
och är utformad för att köras tyst, med större stabilitet och 
oöverträffad flexibilitet.

Remmen är tillverkat av det speciella fibermaterial EPDM 
(etylen-propylen-dien-monomer), som är en högpresterande 
gummiblandning som kännetecknas av att vara ozon, värme-
och väderbeständighet. EPDM-material ökar remmens 
flexibiliteten och minskar energiförbrukningen medan 
remmens förmåga att kompensera för linjedefekter är kraftigt 
förhöjd.

EMD Micro-V rem til stop-start motorer
Gates har utvecklat speciella EMD Micro-V remmar, förutom 
att starta om motorn drar även andra komponenter som 
till exempel AC, servopump och vattenpump på samma 
drivlina. I nyare bilar med inbyggd start-stopp-system används 
generator både som en konventionell generator, samtidigt 
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MED TRISCAN FÅR DU VÄRLDENS MEST AVANCERADE REM
som den används till att starta motorn när fordonet t.ex. har 
stannat vid rött ljus. För detta ändamål är det fördelaktigt 
att använda Gates speciella Horizon Micro-V rem, som bl.a. 
passar till stopp - start systemet i Citroën och Peugeot, samt 
Smart Fortwo MHD och Mercedes A/B-klass.
 
Gates Stretch Fit Micro-V remmar från Triscan
Bilfabrikerna lanserar gradvis flera modeller där det är 
utrustad med en remspännare på Micro-V enheten. Orsaken 

är bland annat det ofta begränsade utrymmet i motorrummet, 
men också på att minska bilens totala vikt.

Gates har i det sammanhanget tillverkat Stretch Fit Micro-V 
remmen, vilket är en elastisk Micro-V rem, där med hjälp av 
Gates unika specialverktyg gör det enkelt att byta ut. En av 
fördelarna med att använda Gates Stretch Fit är, att remmen 
har rätt spänning omedelbart efter att den är monterad på 
remskivorna.
 
Gates har för att göra det lättare för mekanikern bl.a. gjort 
särskilda installationsanvisningar, som är tryckta på insidan av 
kartongomslaget på V-remmen. Här kan mekanikern se, vilken 
Gates universalverktyg som ska används för den specifika 
modellen och hur jobbet utförs lättast.

Alla Horizon Micro-V remmar och Stretch Fit Micro-V remmar 
kan beställas hos Triscan via vårt kundcenter, TriWeb eller 
TecDoc.

1: Underkord: EPDM fiberfylld

2: Kordpaket: Polyesterkord

3: Överkord: Slitstarkt rygvävv av EPDM-materiall

4: Optimal remprofil med 42” ribbvinkel ger perfekt   
 passning för både nya remskivor och remskivor som  
 redan varit i drift

1

2

3
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DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT RENGÖRA HYDRAULSYSTEMET! 
En defekt styrväxel eller servopump är aldrig en trevlig upplevelse för bilägaren, men reparationen kan snabbt visa sig att vara 
mer omfattande, om mekanikern genom att installera den nya servopumpen eller styrväxel inte minns att rengöra hydraul- 
systemet. En ny reservdel i ett orent servosystem kan leda till olämplig slitage på servosystemets komponenter, och kan i värsta 
fall medföra att de blir defekt efter en kort tid.

“Ett servosystem blir så småningom naturligt förorenat. Små mängder av slitagepartiklar, det kan till exempel vara små bitar 
av plast, gummi och metall, ackumuleras naturligt i hydrauloljan/servo-oljan, och överförs därmed runt i servosystemet och 
orsakar och ökar slitage till exempel i tätningar , “säger Troels Madsen, produktkoordinator hos Triscan. Han fortsätter, “Filtret 
i oljetanken kan också bli blockerad, och dessa föroreningar avlägsnas mest effektivt genom att utföra en rengöring av hydraul-
systemet”.

Ovanstående metod rekommenderas i de fall där mängden av föroreningar är liten. Om det har skett stora skador på antingen 
styrväxel eller servopump, rekommenderas att följa en annan – och ett mer omfattande - tillvägagångssätt (triscan.dk/sv/
produkter/framvagnsdelar - under “Monteringsanvisningar”).

Efter rengöring av bilens servostyrning är där härmed skapat efter de bästa förutsättningarna, för att den just monterade  
styrväxeln eller servopumpen har en lång livslängd.

Kom ihåg att du kan köpa Triscans styrväxel och styrpumpar i OE kvalitet - däribland elektrisk servopumpar och styrväxel sats, 
däribland Ford, Opel, Skoda, Seat och VW. De flesta pumpar och styrväxlar från Triscan är fabriksrenoverade och leveras i 
utbytes systemet, och håller naturligtvis alla fordonstillverkarnas krav. Alla delar kan beställas via Triscan TriWeb.

Rengöring av hydraulsystemet

1. Tappa av existeranda vätska 

2. Rengör systemet för rester av den gamla 
vätska och andra föroreningar* 

3. Häll i den nya vätskan 

*(detta kan göras med en maskin avsedd för detta ändamål)



“God service och kompletta reparationer ger  

glada verkstadskunder, som kommer igen!„



“Med det bredaste wireprogrammet i ryggen kan grossisten leverera wire till de 

mest speciella bilmodeller - bättre service och bättre förtjänst!„
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TRISCAN HAR FORTFARANDE EUROPAS STÖRSTA OCH MEST 
OMFATTANDE PROGRAMET INOM WIRE 
Det fortsätter att vara en växande efterfrågan på växelwire - och med nu mer än 126 artikelnummer, täcker vi stort. Vi är till 
exempel de enda på den öppna marknaden som har växelwire för Mazda 6 - generation 2003 och 2008:

• Varunr. 814050701
• Varunr. 814050702
• Varunr. 814050703
• Varunr. 814050704
• Varunr. 814050705
• Varunr. 814050706

Vi har växelwire för de flesta franska bilmärken och Alfa Romeo (Mito), Fiat (bl.a. 500, Grand Punto och Ducato), Ford, 
Mercedes Viano/Vito, Opel, Toyota, Volkswagen med flera.

Triscan täcker bättre än specialisterna
Handbromswire för asiatiska bilar är en annan av våra största styrkor. Baserat på en analys av data i TecDoc är vi bättre  
täckande än specialister inom området (se sida 22).

Vi är lagerhållare av mer än 3802 referenser inom följande typer:

Alla wire är naturligtvis producerat i vanliga OE-kvalitet.

HANDBROMSWIRE
2585 referenser

GASWIRE
353 referenser

KOPPLINGSWIRE
577 referenser

HASTIGHETSMÄTARWIRE
86 referenser

VÄXELWIRE
126 referenser

HUVWIRE
28 referenser

CHOKEWIRE
15 referenser

SLÄPVAGNSWIRE
32 referenser

STOR
PROGRAM 

UTVECKLING
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NY E-KATALOG CHEF TILL TRISCAN
49-årige Peter Riis Hansen är ny katalogchef hos Triscan.  
Han är en mycket välkänd personlighet inom bilindustrin, med 
specialitet på e-katalogdata och e-handel. Peter Riis Hansen 
besitter en unik kunskap kring bilindustrins viktigaste områden.

Han har de senaste 10 åren arbetat som IT-koordinator hos 
FTZ Autodele og Værktøj A/S , och har bland annat arbetat 
med utvecklingen av e-handel. Dessförinnan arbetade han för 
DATI (Danish Auto Tool Import), arbetsledare hos Bus Center 
Vest i Kolding, katalog-anställd hos Walker Danmark i Middel- 
fart. Ursprungligen är han tränad mekaniker, merkantila hög-
skoleutbildning och utbildad lärare vid tekniska skolan.

Med Peter vill vi bygga vidare på det goda och solida funda-
ment som duktiga kollegor redan har skapat. 

TRISCAN TAR SOCIALT ANSVAR
Här hos Triscan ligger det oss varmt om hjärtat att ta ett socialt 
ansvar och stödja både nationella och internationella välgörenhets- 
organisationer. Senast harTriscan, med en humanitär sponsring, 
blivit affärspartner med Röda Korset. Härmed stöder Triscan 
Röda Korset och deras arbete för att lindra social nöd och göra 
en medmänsklig skillnad utifrån lokala behov och individens livs- 
situation. I samarbete med personalen deltog Triscan också nyligen 
i klädinsamling kampanj “Kasta dina kläder” genom Röda Korset.

Men också Dansk Flygtningehjælp (Danska Flyktinghjälpen) och 
Danmarks Insamling (Danmark Insamling) blir tillgodoseda i 
Triscans stöd till humanitärt hjälparbete.

I det nära nationella välgörenhetsarbetet stöder Triscan bland annat  
Danske Hospitalsklovne (Danska Sjukhusclowner) och Familier 
med kræftramte børn (Familjer med barn med cancer) och på det  
kulturella området stöder Triscan konstmuseet AROS och Moes-
gaard Museum.

triscan.dk/sv/press

NEWS VOLUME 2

Har du tänkt på att anmäla dig 
till vårat elektroniska nyhetsbrev 

”Triscan News”...?

Elektriska bromsok i OE kvalitet - nu ännu fler i programmet 

Elektriska bromsok i OE kvalitet - nu ännu fler i programmet 

Triscan har utökat programmet inom EPB (elektrisk parkeringsbroms) elektriska 

bromsok till nu att omfatta 22 referenser. Bromsok ingår i vårt utbytesprogram 

och måste returneras som en komplett enhet (inkl. motor) - Läs mer »

Triscan har det - handbromswire sats med specialbeslag för Citroën, 

Fiat och Peugeot (2005 )

Främre handbromswire i vanliga Triscan kvalitet, där allt som behövs för  

installation ingår (inkl. specialbeslag) - Läs mer »

Frihjulskopplingar till generator från Triscan till en stor 

del av flottan 

På grund av ökade krav till passagerarkomfort i moderna bilar i form av till 

exempel luftkonditionering och uppvärmda säten ställs extra höga krav till 

kapacitet på bilens generator. Detta har fått biltillverkare till att använda 

ändå kraftfullare generatorer, i synnerhet vid uppbromsning påverkar mikro-v 

remmen - Läs mer »

Triscan tar socialt ansvar 
Här hos Triscan ligga det oss varmt om hjärtat att ta ett 

socialt ansvar och stödja både nationella och internationella 

välgörenhetsorganisationer. Senast harTriscan, med en 

humanitär sponsring, blivit affärspartner med Röda Kor-

set - Läs mer »

Ny e-katalog chef till Triscan 
Den 1:e oktober 2015 tillträder 49-årige Peter Riis Hansen 
jobbet som katalogchef hos Triscan. Han är en mycket välkänd 

personlighet inom bilindustrin, med specialitet på e-katalogdata och 

e-handel  - Läs mer »

NYHETER

TECNEWS



ONLINE FORMULÄR - NU OCKSÅ I TRIWEB 
Många av våra kunder har varit nöjda med, att formulären för respektive returer och reklamationer är tillgängliga som 
online-formulär på vår hemsida - triscan.dk/sv/samhandelsforutsattningar.

I ett nytt initiativ har vi nu också beslutat att göra dem tillgängliga i vår e-handelssystem (TriWeb), där de återfinns som två stora 
gula knappar i övre vänstra delen av skärmen på “Beställhistoria/konto”.

Gör det lätt för dig själv
Det enklaste sättet att använda online formulären, är genom att ladda ner dem lokalt på din egen dator eller server. Det sätt 
detta görs i kan variera, beroende på vilken pdf-viewer din dator är inställd på att använda. I de flesta fall kommer det att vara 
möjligt via en meny, en ikon, eller genom att “högerklicka” med musen och hädanefter välja spara. När detta är gjort fyll i  
standardfält som “Kund”, “Kundnr.”, “Telephone” osv., varefter formulären sparas igen (skriva över den befintliga filen). Nästa 
gång du öppnar formulären från den lokala platsen på din dator/server då är standardfälten redan ifyllda. 
    
Regler för returer
Skulle du vara osäker på reglerna för returer, kan du se dem i våra affärsvillkor. Förutom att vara tryckt på baksidan av vårt  
faktura papper, är de allmänna villkor lätt att hitta på samma ställe som formulären - både på vår hemsida och TriWeb.
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“Triscan täcker bättre än de leverantörer, som har etablerat sig på  

att vara specialister i japanska eller asiatiska bilar„



Analysen
I analysen är flera av Triscans produktgruppers länkning i förhållande till den danska, tyska, franska och polska flotta av asiatiska 
bilar jämfört med reservdelsgrossister som främjar sig som specialister på asiatiska bilar.

Hur gör Triscan
En fråga som nog många som läser den här artikeln ställer sig är: “Hur gör Triscan?” En del av hemligheten är att hitta i Triscans 
produktavdelning. I 2010 beslutade Triscan att införa ett nytt PDM-system (Product Data Management). PDM-systemet inne-
håller uppdaterad och detaljerad kunskap om hela den europeiska flottan. “Mer än 40 anställda säkerställar att uppdatera ditt 
system med OE uppgifter om nya modeller och förändringar i den aktuella flottan. Således har vi en mycket bra utgångspunkt 
för att uppdatera och utveckla våra olika produktlinjer“, säger Asger Thybo Geertsen, Product team manager vid Triscan och 
fortsätter: “Eftersom utvecklingen av nya bilar ofta är plattformsbaserade och flera bilmärken därför delar samma teknik och 
att det samtidigt inte är ovanligt att nya bilar använder sig av beprövad teknik, ser vi ofta att delar vi redan har i programmet 
finns användning av på nya modeller.”

  

När “hålen” i en produkt program är identifierade, är det Triscans många års erfarenhet i att få delarna tillverkade också gör 
en stor skillnad”. I de fall där vi använder underleverantörer, väljer vi ofta själva att tillverka produktionsverktygen”, säger Asger 
Thybo Geertsen och fortsätter: “Men ibland väljer vi att köpa originalreservdelar för att säkerställa bred täckning.”

De flesta läsare kommer förmodligen at uppfatta rubriken lyder som något av ett postulat, och i Triscan är vi också något 
förvånade över resultatet av en analys baserad på TecDoc uppgifter. Det visar sig nämligen, att Triscan täcker bättre än 
de leverantörer, som har etablerat sig på att vara specialister i japanska eller asiatiska bilar.

Triscan Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4

S 91,64% 83,65% 66,65% 66,05% 56,01%

Wire:

Triscan Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4

S 98,40% 84,80% 83,30% 65,40% 60,40%

Bromsslangar:
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TRISCAN TÄCKER BÄTTRE ÄN 
EXPERTERNA
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