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Saarbrücken i Tyskland - till 35 marknader i Europa.
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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.

“Förbättrat resultat ökad

     effektivitet, högre leveranstakt,

     minskat lagervärde och mer

     kundnöjdhet„

Snabb leverans

Reservdelar för 52 bilmärken

50.000 artiklar

25 varugrupper

Komplett leverans

Online Katalog
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“Viktig information om nya affärsmöjligheter och användbar produktkunskap är  

alltid tillgänglig - till nytta för ditt företag och dina kunder„       
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Som leverantör av reservdelar till verkstäder, är det 
nödvändigt att hela tiden hålla sig uppdaterad och kunna 
vidarebefordrar information om affärsmöjligheter och den 
senaste produktkunskapen. Men vid vilken tid på dagen och 
vilken dag har du tid att läsa nyheter? Om du föredrar att 
söka nyheter eller ta emot dem? Vill du hellre få nyheter i 
elektronisk eller tryckt form - eller en kombination av båda? 
Valet är ditt, och som nyhetsvolymen växer och möjligheterna 
för att utbreda nyheterna blir mer och mer, är preferenserna 
bland mottagarna olika.

Av den anledningen har vi i Triscans nyhetsbevakning lagt vikt 
vid att nyheterna måste vara tillgänglig var du vill och när du 
vill. På datorn, surfplattan, smartphone eller på tryck.

Elektroniskt nyhetsbrev
Kvartalsvis utsändes Triscans elektroniska nyhetsbrev - Triscan 
News. Om du inte redan är anmäld till Triscan News kan du lätt 
göra detta under “Press” på vår hemsida triscan.com/sv/press.

Nyhetsbrevets innehåll och funktionalitet har uppdaterats på 
flera områden. Triscan News är nu också optimerad till att 
ses på mobila enheter som surfplattor och smartphones. 
Du har nu också möjlighet att vidarebefordra nyhetsbrevet 
via e-post. Sist men inte minst, kommer du att hitta en direkt 
länk till vår hemsida och YouTube-kanal där vi snart kommer 
att lansera videoinstruktioner för användning av TriWeb.

Hemsida och TriWeb
Både nuvarande och tidigare nyheter är alltid tillgängliga på 
Triscans hemsida www.triscan.com. På framsidan hittar du 
utvalda aktuella nyheter. Om du väljer att tillkännage dig som 
en distributör/grossist, mekaniker eller industri hittar du 
aktuella nyheter, som är anpassad precis till dig.

Under menyvalet “Arkiv” under menyn “Press” hittar du alla 
nyheter i kronologisk ordning indelat efter årtal. Här hittar du 
också alla tidigare publicerade nyheter från vårt elektroniska 
nyhetsbrev “Triscan News” och “Nya referenser”, med 
information om nya varunummer och ersättningar, i fall du 
behöver det.

Om du är loggad in TriWeb och kommer att behöva tillgång 
till nyheter, kan du bara klicka på “www”. Här får du direkt 
tillgång till distributör/grossist delen av Triscans hemsida 
och ovannämnda nyhetsarkiv.

Magasin
Halvårsvis publicerar vi Triscan News Magasin, som samlar 
de viktigaste nyheterna på tryck i magasin format. Vi är 
mycket glada för det fantastiska mottagande magasinet 
har fått. Om du ännu inte har sett det, eller du önskar 
att se magasinet igen, kan du hitta tidigare utgivningar till 
nedladdning i elektroniskt format på vår hemsida under 
triscan.com/sv/nedladdning.

TRISCAN NYHETER - 
VAR DU VILL OCH NÄR DU VILL

LinkedIn
Vår LinkedIn-sida är i sin späda start och fortfarande under 
uppbyggnad. För att utnyttja möjligheterna fullt ut behöver 
vi flera följare, och kommer därför att ta tillfället i akt att be 
alla som har en LinkedIn-profil att följa oss. Tack för det. Om 
du inte redan har en LinkedIn-profil, kan du ju överväga att 
upprätta ett.
  
Till nytta för ditt företag och dina kunder
Det är vår förhoppning, att vi med ovannämnda setup har 
gjort det möjligt att alla våra kunder kan få information på 
exakt det sätt som passar dem bäst. Viktig information om 
nya affärsmöjligheter och användbar produktkunskap är alltid 
tillgänglig - till nytta för ditt företag och dina kunder.       

Hitta Triscan på:

www.triscan.com 

www.linkedin.com 



“Triscans sensorer är tillverkade i OE kvalitet, och produktionen är underkastad 

bilindustrins stränga kvalitetsstandard TS 16949. Sensorerna genomgår en  

100% funktionstest„

NYHET 
med 100% funktionstest
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MOTORSTYRNING OCH BROMSSYSTEM

I Triscans försök att göra inköp av komplexa produktområde 
lätt för grossist och distributör kedja, utökar Triscan med 
ännu en sensor till sitt redan omfattande sensorprogram: 
vattentemperatur sensorer, luftmassemätare, gasreglage, 
kamaxellägets sensorer och vevaxelns lägessensorer. Sensor 
programmet omfattar totalt mer än 3000 referenser och 
kan därmed leva upp till Triscans målsättning att leverera 
branschens bredast täckande program.

För grossisten är detta en upplagd merförsäljning och ger 
möjlighet inom en annars komplex varugrupp, som hittills har 
krävt flera leverantörer, för att få tillfredsställande täckning. 

Som Triscans andra sensorer är där enbart fokuserat 
på sensorer tillverkade i OE kvalitet, och produktionen är 
underkastad bilindustrins stränga kvalitetsstandard TS 
16949. Sensorerna genomgår självklart Triscans vanliga 
kvalitetstester samt en 100% funktionstest.

På följande sidor kan du läsa mer om Triscans senaste 
sensorer.

TRISCAN UTÖKAR OMFATTANDE 
SENSOR PROGRAM TILL 

MOTORSTYRNINGEN

TEMA: TRISCANS SENSORPROGRAM 
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Motorstyrning
 
Luftmassemätare (MAF)

Kamaxelläges sensorer (CMP)

Kylvatten temperatur sensor (WTS)

Vevaxel position sensor (CKP)

Tändspole/tändingsmodul (ICP)

Lambdasonde (O2)

Gasreglage (TB)

Termokontakter

Bromssystem
 
ABS/ASR/ESP sensor 

ABS-ringar/sensorer

Slitagevarnare
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TRISCANS SENASTE TILLÄGG TILL  
SENSORPROGRAMMET
Vattentemperatur sensorer
Vattentemperatur sensorer är typiskt placerad antingen 
vid termostathuset eller på motorblocket. Sensoren 
mäter kylvattentemperaturen som skall användas för 
fordonsmotorreglering (ECU). Informationen används för 
att styra blandningsförhållandet mellan luft och bränsle, 
för att kontrollera tändinställningen , och för att styra den 
elektriska kylfläkten/kylfläktarna. Programmet omfattar 
mer än 100 referenser - alla självklart i OE kvalitet.

Vevaxel- och kamaxelläges sensorer
Sensorernas uppgift är att mäta resp. kamaxlens och 
vevaxlens rotationshastighet och/eller positionen för 
användning av fordonets motorstyrenheten (ECU), som 
använder informationen till att styra tändsystemet och 
bränsleinsprutningen. Programmet omfattar mer än 230 
referenser - och det är enbart sensorer i OE kvalitet.

Luftmassemätare
Luftmassemätaren, som är placerad på luftintags-
sidan detekterar det faktiska flow av luft in i för-
bränningskammaren. Informationen lämnas till bilens 
motorstyrnings (ECU), som bland annat använder denna 
mätning för att balansera blandningsförhållandet mellan 
luft och bränsle. Programmet av luftmassemätare 
omfattar mer än 300 referenser i OE kvalitet.

PRODUKTINFORMATIONTRISCANS SENSORPROGRAM OMFATTAR NU: 
ABS-sensorer/ringar, slitagevarnare, lambdasonder, 
luftmassemätare, termokontakter, vattentemperatur 
sensorer, kamaxelläges sensorer, vevaxel sensorer, 
tändspolar, tändmoduler och gasreglage.

Programmet kommer löpande att utökas med flera 
typer av sensorer.

Produktinformation om våra sensorer kan 
hittas under de enskilda sensorerna på: 
triscan.dk/sv/produkter-distributorgrossist
 

Nyheter relaterade till våra sensorer kan 
hittas under de enskilda produkterna:
triscan.dk/sv/produkter-distributorgrossist

NYHETER

TEMA: TRISCANS SENSORPROGRAM 



NYHET 
med 100% funktionstest

“Marknadens mest omfattande program av sensorer ger ökad försäljning och inkomst

  med mindre lagerkostnader och minskad arbetskraft till programunderhåll och inköp„
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TEMA: TRISCANS SENSORPROGRAM 

 
NYHET - GASREGLAGE MED INTEGRERAD SENSOR 
Triscans sensorfamilj omfattar nu också gasreglage. 
Programmet är till en början uppbyggt till omkring 31 
av dom mest gångbara referenserna till bilmodeller som 
gasreglagedispostionssensorn är en integrerad del av 
gasreglaget. Inom kort får programmet följe av ett program 
av gasreglagesensorer till bilmodeller där sensoren inte är en 
integrerad del av gasreglaget.  

Som Triscans andra delar till motorstyringen är det också här 
tal om att delarna är tillverkade i OE-kvalitet. Produktionen 
är underlagd bilindustrins stränga kvalitetssäkringsstandard 
TS 16949, och varje enskilt gasreglage genomgår en 100% 
funktionstest. 

I gasreglaget styrs mängden av luft, som strömmar in i 
motorn. Spjällets öppning styrs via aktivering av accelerator. 
Gasreglagehuset är vanligtvis placerat mellan luftfilteret og 
insugningsröret, och sitter normalt tillsammans med, eller i 
närheten, av luftmassemätaren.

Elektroniskt styrda gasreglage fungerar på följande sätt. 
ECU’en registrerar acceleratorns position och ger gasreglaget 
besked om att öppna spjället. En gasreglagespositionssensor 
kommuniserar spjällets position tillbaka till ECU’en. 
Luftmassemätaren registrerar den ökande mängd av luft 
och ger insprutningssystemet besked om att tillföra mer 
bränsle. I gasreglagehuset finner man oftast också ventiler och 
justeringen till tomgångsinställningen av motorn. Det är oftast 
tal om en elektrisk styrd (solinoid) ventil IACV (Idle Air Control 
Valve) som styrs via ECU’en.

Gasreglage

Teknisk info

I gasreglagen styrs mängden av luft som strömmar in i motorn. 

Spjällets öppning styrs via aktivering av acceleratorn. Gasreglagen 

är vanligen placerad mellan luftfilter och insugningsröret, och brukar 

sitta med, eller nära, luftmassemätaren.

Funktion

Systemuppbyggning

Elektroniskt styrd gasreglage fungerar på följande sätt. 

ECU’en registrerar gaspedalläge och ger gasreglage 

meddelandet om att öppna spjället. En gasreglage kom-

municerar spjälläge tillbaka till ECU’en. Luftmasse- 

mätare registrerar den ökade mängden luft och ger 

insprutningssystemet meddelande om att injicera mer 

bränsle. I gasreglagen hittar man oftast också ventiler 

och justering till tomgångsinställning av motorn. Det är 

oftast tal om en elektriskt styrd (selenoid) ventil IACV 

(Idle Air Control Valve) som styrs av ECU.

Kvalitet

Produktionen är föremål för TS 16 949. 

Dessutom utförs 100% funktionstest.

Nummersystem
8820YY ZZZZZ: 8812 = produktgrupp, YY = bilmärke, ZZZZZ = fortlöpande siffror 

Montering
KOM IHÅG att kontrollera om fordonets 

ECU måste återställas efter utbyte.

Anslutning 

 Luftflöde

Spjäll

ECU

Gasreglage

Typer

Det finns tre typer av gasreglage:
• Elektriskt styrd• Elektriskt/mekaniskt styrd

• Mekaniskt styrd

Leverantör till
professionell
eftermarknad

gasreglage
Triscans program av gasreglage är tillverkat i 
OE kvalitet.

Brett täckande program.

Mer än 30 referenser.

Triscans produktion av gasreglage är föremål 
för bilindustrins stränga kvalitetsstandard TS 
16949, och varje sensor genomgår en 100% 
funktionstest.

Vårt sortiment av sensorer omfattar också:

• ABS-sensorer
• Slitagevarnare 
• Vevaxel sensorer
• Kamaxelläges sensorer
• Lambdasonder
• Luftmassemätare
• Termokontakter
• Vattentemperatur sensorer

>

>
>

>

>

NYHET

Produktblad - och teknisk information angående gasreglage 
från TriscanTypisk systemuppbyggnad med gasreglage
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För att komplettera och fullända Triscans program av delar 
för synkronisering mellan vevaxel och kamaxel/kamaxlar, 
utvidgas sortimentet nu med kamkedjesats. Programmet 
omfattar för närvarande mer än 40 referenser och 
utvidgas löpande.

Satserna innehåller - alltefter varunummer - delar som 
kedjespännare, kedjesamlare, guider, kugghjul, beslag, 
bultar och packningar.

Satserna innehåller - alltefter varunummer - delar som 
kedjespännare, kedjesamlare, guider, kugghjul, beslag, 
bultar och packningar.

TRISCAN KAMKEDJEASATS 
I HÖGSTA KVALITET

Clipsen säljs original i lös förpackning (PSA OE 4341.14), 
men till en kostnad som vida överstiger kablarna värde  
- och därför gör en reparation kostsam.

Som ett billigare alternativ säljs clipsen som en del av en 
sats (PSA OE 4333,05 och Fiat OE 9949473 - bestående 
av två clips och två fjädrar). Fjädrarna är nästan aldrig 
brutna - därför finns det ingen anledning att betala pengar 
för en hel sats, där upp till hälften inte används.

Triscan levererar, som den enda på eftermarknaden, clipsen 
som lös del i absolut mest prisvärda version (varunummer 
8140B20). Du behöver inte beställa något som kanske inte 
behövs - vilket sparar kunden från onödiga utgifter.

CLIPS TILL BOXER, DUCATO OCH 
JUMPER HANDBROMSWIRE 

PRODUKTNYHETER

CLIPSEN PASSAR PÅ 
FÖLJ. KABLAR: 8140 
10134, 8140 10140 
OCH 8140 10141

Triscan ref. 8650 10002

Triscan ref. 8140 40B20

FRÅN TRISCAN



STÄRKT TEKNISK KOMPETENS 
OCH INTERN KVALITETSSÄKRING
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STÄRKT TEKNISK KOMPETENS 
OCH INTERN KVALITETSSÄKRING

I ett försök på att upprätthålla en hög 
kvalitetsnivå blir här löpande investerat i 
olikartad utrustning, som används i den 
interna kvalitetskontrollen. “Även om vår 
produktion av delar är underkastad mycket 
stränga krav, får vi regelbundet genomfört 
extern oberoende kvalitetskontroll, och 
dessutom gör vi stickprovs tests på 
vårt huvudlager i Brabrand, där alla 
varorna mottages”, säger Jørgen Grand, 
Produkt- och kvalitetsdirektör hos Triscan. 
Senast har Triscan bl.a. investerat i en 
ozonkammare till accelererad åldringstest 
av gummi och utrustning till spänning- och 
tryckprovning.

 “Vår omfattande kvalitetskontroll har 
inneburit, att vi löpande har kunnat minska 
vår redan låga reklamationsprocent. 
Det är vi naturligtvis mycket stolta över, 
inte minst eftersom det också är till stor 
nytta för grossisterna, verkstäderna 
och bilägarna“, avslutar Jørgen Grand.  

Accelererad åldringstest av gummi
Den nya ozonkammare används till att 
testa ett brett utbud av produktgrupper. 
“Vi använder till exempel ozonkammare 
till att testa bromsslangar och alla våra 
olika kabeltyper. Men vi gör det också för 
att testa alla damasktyper, packningar 
och kyl-/värme- och bränsleslang”, säger 
Asger Thybo Geertsen, Produktchef hos 
Triscan och fortsätter:”Snart kommer 
vi också att använda utrustningen till 
att utföra jämförande tester mellan vår 
egen och våra konkurrenters produkter. 
Detta kommer att ge oss möjlighet 
för att dokumentera om vår kvalitet 
är bättre, jämförbart eller dåligare än 
konkurrenterna. I sistnämnda fallet - vilket 
naturligtvis är otänkbart (säger Asger 
Thybo Geertsen med ett leende) - har vi 
möjlighet att korrigera i produktionen av 
våra delar”. 
 
Drag- och trycktes
Triscans utrustning till drag- och trycktest 
blir liksom ozonkammaren använt till 
test av en rad produktgrupper. “Det 
är naturligtvis upplagt att använda 
utrustningen till dragtest på bromsslangar. 
Men vi använder också utrustningen till 
att utföra både drag- och trycktest på 
konventionella gasfjädrar, till exempel vis 

bagageluckor och kåpor”, säger Asger 
Thybo Geertsen, och utvecklar:” Vi utför 
också drag- och tryck tester på den typ av 
vibrationsdämpare i motorers V-remsdrev, 
som använder gasfjädrar som en del av 
konstruktionen. Vi är således kapabla till 
att utföra tester och rätta till vid behov”.

Användbara redskap i efterforsknings-
arbete
Triscans testutrustning kommer inte att 
användas enbart i samband med det 
pågående kvalitetsarbetet. Utrustningen 
används också i arbetet med reklamationer. 
“Vi försöker så vitt möjligt alltid själva 
internt att avgöra om en reklamtion är 
berättigad eller inte. I detta sammanhang 
använder vi ofta vår interna kompetens 
och testutrustning”, säger Asger Thybo 
Geertsen och tillägger:” På det här 
sättet kan vi ofta snabbt leverera en 
väldokumenterad rapport inom en mycket 
kort handläggningstid till nytta för alla 
parter“, avslutar Asger Thybo Geertsen. 
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“Vår omfattande kvalitetskontroll har inneburit, att vi löpande 
har kunnat minska vår redan låga reklamationsprocent. Det är vi 
naturligtvis mycket stolta över, inte minst eftersom det också är till 
stor nytta för grossisterna, verkstäderna och bilägarna”. 

Triscans utrustning till drag- och tryck-
provning används som ozonkammaren till 
att testa en mängd olika produktlinjer
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Triscan har nu också packboxar och styrbussningar med packboxar i OE kvalitet i transmissionprogrammet, och därför har du 
nu möjlighet att få alla delar till en fullständig ersättning av en defekt koppling.

Vid utbyte av defekt koppling rekommenderas av biltillverkare, att man samtidigt gör ett utbyte av både packbox och styrbussning. 
På det sättet minimerar fordonsägaren risken, att den nyinstallerade kopplingen blir förstörd efter en kort tid på grund av 
läckage från läckande packbox eller styrbussning. Packbox och styrbussningar med många kilometer bakom sig kommer också 
efter en tid att bli fylld med föroreningar, och utgör därmed också en risk för läckage i kopplingssystemet. 

Vid utbyte av packbox och styrbussningar säkerställer man, att växellådan inte läcker, och därmed undviker man oanade skador 
på kopplingen. 

Triscan erbjuder nu 90 packboxar och 24 styrbussningar i transmissionprogrammet. Alla packboxar och styrbussningar med 
packboxar är i vanlig OE kvalitet, och kan beställas via Triscans TriWeb. 

TRISCAN INTRODUCERAR PACKBOXAR OCH STYRBUSSNINGAR 
I OE KVALITET

Styrbussning från Triscan

90 
referenser

Packbox från Triscan

24 
referenser

Vid utbyte av defekt koppling 
rekommenderas av biltillverkare, 
att man samtidigt gör ett utbyte av 
både packbox och styrbussning. 

NYHET!



“God service och kompletta reparationer ger glada och 

nöjda verkstadskunder„
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För snart tre år sedan, blev Triscan delägare av en gasfjäderfabrik i Lettland. Påverkan på utvecklingen av nya referenser ges 
hög prioritet, men också inblick i produktionsteknologi och -processer, samt tillgång till detaljerad kunskap om råvaror och 
producentpriser har stort värde. Inflytande och insyn används aktivt i Triscans arbete för att fortsätta att erbjuda det bredaste 
utbudet och högsta leveransförmåga på konkurrenskraftiga villkor. 
 
På fabriken produceras årligen mer än 1 miljon gasfjädrar för fordon och industriell/universell användning. Triscans program 
av gasfjädrar för fordon består av 1,330 referenser och det industriella/universella programmet omfattar 336 referenser (se 
online katalog). De mer än 60 anställda arbetar i tre skift i den 1300 m2 stora produktionshallen där produktionen är godkänd 
enligt ISO 9001: 2000 (kvalitet och spårbarhet) och ISO 14000 (miljö) standarderna.

Egen utvecklings- och verktygsavdelning
I utvecklingsavdelningen blir nya referenser konstruerade enligt OE specifikationer och i 3D CAD (Autodesk Inventor) utifrån vilken 
traditionella tillverkningsritningar genereras. Utvecklingsavdelningens expertis omfattar också utveckling av de specialbeslag 
som många gasfjädrar är utrustade med och som alltid är påmonterat påTriscans gasfjädrar och en del av en komplett leverans.
    
I verktygsmakareavdelningen framställas de nödvändiga stansverktygen till produktion av specialbeslagen, som tillför till produk-
tionen stor flexibilitet och reducerar utvecklingstiden av nya typer av gasfjädrar avsevärt. ””Kraven om kompletta och snabba  
leveranser ökas och vi förväntar genom detta steg, att vara ännu mer snabbare att få nya referenser i våra marknader i  
Europa”, säger Sales and Marketing Director Steen Ray Pedersen och fortsätter: “Vi vill därmed hjälpa våra kunder till ökad 
försäljning och minskade kostnader till ledningen och lagerfinansiering. Uppfyllandet av detta mål har gjort oss till en av de största 
i Europa inom flera produktområden, däribland gasfjädrar”.

Omfattande tester och kvalitetssäkring av nya produkter
Innan en ny typ av gasfjäder sätts i produktion genomgår den en definierad funktionstest. Gasfjädern aktiveras totalt 40.000 
gånger och för varje 10.000 aktiveringar mäts öppnings- och stängningskraft, vilket bör avta med högst 10 procent. Dessutom 
utsätts gasfjädern för ett klimattest, som har till avsikt att dokumentera att gasfjädern är funktionsduglig i temperaturer från 
+80 till -50 grader celsius.

Flexibel produktion och snabb leverans
Tillverkningsprocessen är i möjligaste mån helt automatiserad, men en del av produktionen - däribland monteringen av kolven 
sker dels manuellt. Gasfjädern påfylles icke gas förrän omedelbart före leveransen, då den lagras tom. Efter påfyllning av gasen 
i cylindern, testas ett prov av gasfjädrarna för att säkerställa öppnings- och stängningskraften är enligt specifikationerna.

Härmed säkras stor flexibilitet och hastighet i förhållande till utbudskapaciteten, vilket naturligtvis är viktigt för Triscans prestation 
av 97% leveranssäkerhet gentemot kunderna.

KUNDNYTTA SKAPAS GENOM INFLYTANDE OCH INSYN



“Genom delägarskap av gasfjädernfabriken garanterar Triscan, att där är 100% 

fokus på utvecklingen av gasfjädrar till de senaste bilmodeller„



“Belagda bromsskivor minimerar mängden av rost på bromsskivan, som därefter 

kan sätta sig som flygrost på fälgarna„       
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Med de senaste årens utveckling i programmet av delar till 
bromssystemet har Triscan nästan blivit en onestop shop 
inom området. Med en täckning av bilparken med upp till 
97% kan verkstäderna få de nödvändiga reservdelar för även 
de mer ovanliga bilarna.   
 
Utvecklingen av Triscans program inom bromsdelar har på de 
senare år blivit kompletterat med hjulsensorer/ABS-sensorer 
och slitagevarnare. “Vi har sett en mycket stor efterfrågan 
på nya produktgrupper till bromssystemet”, säger Steen Ray 
Pedersen, försäljnings- och marknadsdirektör på Triscan och 
tillägger: “ABS-sensorer har vi tagit in som en del av vårt 
omfattande sensorprogram som den Danska, men också de 
utländska marknader har tagit riktig bra emot. För grossisten, 
är detta en uppenbar merförsäljning och möjlighet i en annars 
komplex varugrupp, som hittills har krävt flera leverantörer 
för att uppnå tillräcklig täckning”.

Triscans program inom bromsskivor är i en övergångsfas 
där majoriteten av referenserna i konventionella obelagda 
bromsskivor fasas ut och ersätts med den belagda typen. 
“Teknologin för beläggning är nu så utbredd att merpriset har 
blivit överkomligt, som har haft en naturlig effekt på efterfrågan 
under de senaste åren. Fördelen med att använda belagda 
bromsskivor är naturligtvis störst vid samtidig användning 
av aluminiumfälgar. Är där monterad belagda bromsskivor 
minimeras mängden av rost på bromsskivan, som därefter 

kan sätta sig som flygrost på fälgarna”, säger Jørgen Grand, 
produktchef hos Triscan. För den äldre delen av bilparken 
kommer det fortsatt att vara bromsskivor, som endast 
erbjuds utan beläggning.

Med mer än 2800 referenser,  lyckades Triscan att ockupera 
en suveränt 1st plats med hänsyn till program- täckning 
med programmet av bromsslangar. “Vi frestas nästan att 
säga - finns det - finns det här”, säger Steen Ray Pedersen 
och tillägger: “Den grossist som väljer att handla Triscan 
bromsslangar, gör livet otroligt lätt för sig själv, behöver inte 
att passa särskilda önskemål från verkstäder och kan varje 
gång leverera varor i samma genomgående höga kvalitet”.

Men också mer speciella produkter kommer löpande till 
Triscans program av bromsdelar. Det elektriskt manövrerade 
handbromssystemet på Renault Grand Scenic (2003-
2009) och Ford C-Max (2003-2007), felar ofta på grund av 
defekta wire. Tills nyligen var det bara möjligt att reparera 
handbromsen genom att byta ut hela enheten (styrbox och 
wire) - exempel OE ref. 360101216R till Renault (pris ca. 
5.001,- exkl.moms). Triscan har utvecklat och tillverkat wiren 
individuellt 8140 251201 (Renault) och 8140 161189 
(Ford), där reparationer kan utföras till ett mycket bättre pris.

ALLA BROMSKOMPONENTER FRÅN ENBART EN LEVERANTÖR
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KOKANDE-TESTET AV TERMOSTATER 
SÄKERSTÄLLER RÄTTVIS HANTERING AV 
REKLAMATIONSBEHANDLING

Hos Triscan önskar vi inte att kompromissa med kvaliteten på våra  
termostater och därför får vi uteslutande termostater tillverkade från 
producenter som uppfyller TS 16949 och ISO 9001.

Reklamationsbehandling
I händelse av reklamationsbehandling av en termostat, kommer 
termostaten grundlig att bli undersökt och genomgå en så kallad 
kokande-test för att avgöra, om reklamationen är berättigat eller inte. “Vi 
använder kokande-testet, för att snabbt kunna avgöra om termostaten 
eventuellt är defekt”, säger produktchefen Søren Nielsen. Vid en 
kokande-test placeras termostaten i vatten som bringas till kokpunkten, 
som snabbt avslöjar om termostaten öppnar och stänger som den ska, 
eller inte. “Visar kokande-testen att termostaten fungerar som det är 
tänkt, kommer vi att genomföra ytterligare studier för att avslöja där 
felet är”, säger Søren Nielsen. I de flesta fall beror ett problem inte på 
termostaten men däremot ett fel i kylsystemet, ett defekt lock vid kylaren 
eller expansionstanken - eller bara luft i systemet. 

En komplett leverans
Triscans breda program i sommar och vinter termostater innehåller mer 
än 500 referenser - och garanterar en 93,7% täckning av flottan. Du går 
alltså sällan förgäves med en efterfrågan på en termostat hos Triscan.

Triscan levererar en komplett lösning där packningar och o-ringar är 
sampackade av Triscan. Allt levererat i en och samma kartong. Detta ger 
branschens bredaste täckning av bilparken med minst antal referenser. 
För kunderna innebär det, att det finns färre referenser att hantera och 
färre nummer att lägga på lager. Kort sagt, bättre inkomst och högre 
kundnöjdhet.

På listan över OE kunder finnas bland annat: GM, Chrysler, VW, Audi och 
BMW.

Vid en kokande-test placeras termostaten i vatten som bringas 
till kokpunkten, som snabbt avslöjar om termostaten öppnar 
och stänger som den ska, eller inte



“I de flesta fall beror ett problem i kylsystemet inte på termostaten 

 - visar Triscans kokande-test!„



“Filteret i oliebeholderen kan også blive tilstoppet, og disse urenheder  

fjernes mest effektivt ved at foretage en rensning af hydrauliksystemet„“TADIS är ett gratis verktyg för verkstäder och grossister. Informationssystemet 

erbjuder diagnostiska tips, monteringstips och tekniska artiklar, videor och mycket mera„
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NY INFORMATIONSPORTAL HÅLLER DIG UPPDATERAD 
MED NYHETER FRÅN MONROE
Teknisk information, produktkataloger, monteringsanvisningar och videoklipp samlad på ett ställe - låter det som en drömscenario? 
Inte desto mindre är det vad Tenneco - Monroe och Walkers moderbolag - nu erbjuder i deras nya webbaserade “B-connected” 
plattform. Här får du tillgång till ett omfattande mängd av relevant produktinformation (monteringstips, tekniska bulletiner, video 
handledning och kataloger) från både Monroe och Walker insvept i ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt.

Teknisk information från Tenneco - nu tillgängligt på svenska
Den nya “B-connected” plattform från Tenneco nås via www.training.tenneco.com där du får välja mellan ett brett utbud av 
information: 

 

Tennecos TADIS systemet - tekniska områden för specialister
Tennecos TADIS-system, som är en integrerad del av “B-connected” lösningen, ger dig enkel tillgång till den senaste informationen. 
Innehållet i TADIS är omfattande och inkluderar bl.a. avancerade interaktiva e-learning moduler, mer än 125 tekniska videor, 
diagnostik och monteringstips, vägledning för användningen av diagnostiska verktyg och utrustning, kataloger och djupgående 
information om Tennecos Monroe och Walkers produktlinjer.

TADIS är ett gratis verktyg för alla, både mekaniker, grossister och andra som har intresse i tekniskt bil know-how, och finns på 
flera språk, däribland svenska.

Ny app ger möjlighet för informationssökning - överallt och när du vill!
Tenneco har lagt ytterligare ett lager till deras webbaserad plattform genom att utveckla en app för smartphone, där du får 
tillgång till samma mängd information och verktyg, som finns i det webbaserade “B-connected”-lösningen. Med den nya appen 
nås all information - dygnet runt och oavsett var du befinner dig.

Direkt tillgång till Monroes och Walkers företags webbplats 

Tekniska bulletiner
 
Illustrerade monteringsanvisningar
 
Direkt tillgång till TADIS (Technicians Advanced Digital Information 
System), som t.ex. erbjuder diagnostiska tips, monteringstips, avsnitt 
med tekniska artiklar, kataloger, e-undervisning, tekniska videor och 
produktinformation (flera av informationen finns tillgänglig på svenska) 

www.training.tenneco.com

Appen kan laddas ner i både Google Play och App Store 
genom att söka “B-connected Monroe” i sökrutan.



Med nedskalning i motordesign följer stora utmaningar i utvecklingen av växelteknologi. En 
av utmaningarna är torsionsdämpning. LuK, världens största tillverkare av kopplingar, har 
nu utvecklat ett ekonomiskt alternativ i form av ett kopplingsnav med torsionsdämpning 

och centrifugal pendeldämpning. Vad angår effektiviteten rangerar den mitt mellan 
konventionella dubbelmassasvänghjul och kopplingsnav med torsionsdämpning. 

Den nya kopplingstypen användas vid förbränningsmotorer med vridmoment 
upp till 250 Nm och högt vridmoment vid låga varv. Vanligen användas 

kopplingar med torsionsdämpning eller dubbelmassasvänghjul för att 
minska överföringen av torsionsvibrationer från motor till växellådan i 

fordon med manuell växellåda. Dubbelmassasvänghjul (DMF) där är 
utvecklat för över 30 år sedan, är verkligen den bästa metoden till 
dämpning av torsionsvibrationer i transmissionen och med tillägg 
av centrifugal pendeldämpning för ungefär 10 år sedan, blev 
effekten ökad avsevärt. 

Principen i centrifugal pendeldämparen har sedan 
överförts till andra av LuK: s transmissionslösningar. 
Det används i massproduktion i torsionsdämpning hos 
momentomvandlaren (converteren), som används i fordon 
med automatisk växellåda. För några år sedan försökte 
LuK’s utvecklare att integrera tekniken i en konventionell 
transmission lösning med fast svänghjul och en kopplingnav 
med torsionsdämpning, men stötte i det sammanhanget på 
en särskild utmaning.

I designprocessen för kopplingnav med centrifugal pendel 
dämpare, är det viktigt att inkorporera så mycket av 
pendelns massa i minsta utrymme och samtidigt hålla 
stigningen i masströghetsmomentet så lågt som möjligt. 
Uppgiften löstes genom att utforma centrifugal pendel 
dämparen som en trapetsformad pendel. I motsats till en 
parallell pendel utför det trapetsformade pendelns massa 
inte bara en lateral pendelrörelse, men också en roterande 
rörelse. På detta sätt uppnår massan den högsta nivån av 

effektivitet, och ökningen av masströghetsmoment hålls så låg 
som möjligt. Sex olika fordon simulerades och testades med 
prototyper för att visa effektiviteten av den nya produkten. 

I alla de testade bilar, rankas kopplingnav med centrifugal 
pendel dämpare halvvägs mellan det konventionella systemet 

och DMF i förhållande till prestanda och kostnad. Testet visade 
också, att kopplingen fungerar bra vid låga varvtal, som med DMF, 

vilket möjliggör för samma bränsleeffektiv körstil. Detta innebär, 
att kopplingsnav med centrifugal pendel dämper är en produkt som 

uppfyller krav till komfort, där ett konventionellt system inte längre 
är tillräcklig och en DMF inte är nödvändigt. Den nya kopplingstypen 

sätts i massproduktion inom en snar framtid. LuK kopplingnav med 
torsiondämper och centrifugal pendeldämpare är ett kostnadseffektivt 

alternativ till dubbelmassasvänghjul, som effektivt eliminerar torsionsvibrationer 
i transmissionen. Hos Triscan ställer vi den senaste kunskapen och de nyaste LuK 

produkter till förfogande för branschen.

NY KOPPLINGSTEKNOLOGI 
SOM REULTAT AV NEDSKALNING 
I MOTORSTORLEKAR
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FRÅN EXPERT TILL EXPERT 
- DEN ALLRA SENASTE INFORMATIONEN ÄR BARA ETT MUSKLICK BORT

Schaeffler Automotive Aftermarket, som bl.a. 
står bakom LuK, INA och FAG - har nyligen 
lanserat en online-baserad portal - INFOGARAGE 
- som innehåller ett brett utbud av tjänster till 
nytta för både dig och dina verkstadskunder.

Med INFOGARAGE har du alltid den senaste 
uppdaterade informationen intill dig. Vare 
sig det gäller försäljning och marknadsföring 
eller teknisk relaterad information, hittar du 
det här. Broschyrer, kataloger, manualer, 
installationsguider, videor och mycket mer.

All information är packad i en modern, interaktiv design, vilket gör att du snabbt kan hitta den information du letar efter. 
Information kan nås utan inloggning, och portalen är tills vidare på engelska, tjeckiska, polska, ukrainska, rumänska och 
ungerska.

REPXPERT - en ovärderlig resurs för verkstaden 
För många grossister och verkstäder har Schaeffler REPXPERT, genom flera år varit en källa till viktig information i samband 
med reparation och service. REPXPERT har därför naturligtvis blivit en del av INFOGARAGE, där det är att hitta under 
Technical Support. 

På REPXPERT kan du hitta:
• Uppdaterad, specifik produktinformation  

• Hjälp till diagnostisering och reparation 

• Snabbare och bättre identifikation av reservdelar. Via 
REPXPERT har du tillgång till hela TECDOC katalogen 
(online och up-to-date) 

• Tekniska dokument såsom installationsanvisningar, 
arbetsersättning, servicenivån intervaller för alla fordon 

• Medlemskap i ett världsomfattande online forum av expert 

reparatörer

Du kan också få tillgång till REPXPERT direkt - och därmed förbigå 
INFOGARAGE. Detta gör du genom att gå till www.repxpert.com. 
På hemsidan hittar du en videointroduktion, som visar de olika 
funktioner som portalen erbjuder. Vem som helst kan registrera 
sig via länken ”Sign up now”. REPXPERT portalen finns på engelska. 

Repxpert.com innehåller up-to-date information som kan 

nås från både datorn och läsplatta

Med Triscan och LuK som kopplingspartner är man alltid garanterat tillgång 
till kopplingsprodukter, som alltid är baserade på den senaste teknologi.
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VÄLJ FLEXRÖRET TILL AVGASSYSTEMET MED OMSORG

Flexröret, som ursprungligen 
utvecklades för att minska mängden 
av buller och vibrationer som systemet 
avsätter i ett fordon, var ursprungligen 
främst använd mellan avgasgrenröret 
och avgassystemet på fordon med 
tvärställd motor och framhjulsdrift. 
“Så småningom har användningen 
av flexrör också spridit sig till andra 
delar av avgassystemet och i samband 
med turboladdare“, säger Jørgen 
Grand, produkt direktör hos Triscan 
och fortsätter: “Det här är precis 
den olikartade användning som avgör 
vilken av de totalt tre olika typer/
konstruktioner av flexrör som skall 
användas. I utgångspunkten skiljer man 
mellan om flexröret skall användas vid 
temperaturer upp till 650° C, upp till 
800° C eller över 800° C”.

Upp till 650° C
Vid bensinmotorer används flexrör 
med ett arbetsområde upp till 650° 
C vid den bakre ljuddämparen. Vid 
dieselmotorer används denna typ av 
flexrör omedelbart efter partikelfiltret. 
Trycket i denna del av avgassystemet 
överstiger inte 20 psi i arbetstrycket 
och flexröret kan därför utformas med en 
enkelt 2-skiktskonstruktion som visat här.
 
Upp till 800° C
Flexrör som tål temperaturer upp till 
800° C är typiskt placerade i början av 
avgassystemet. Trycket i denna del av 
avgassystemet överskrider 20 psi, och 
flexröret måste därför vara konstruerat 
i en tre-skiktskonstruktion som visat här. 
 
Över 800° C
Flexrör används också i vissa fall i 
samband med turbosystemet waste-
gate/avlastningsventil - till exempel i 
VW Touran - med syftet att minska 

mängden av vibrationer, som överförs till 
turboladdaren. Denna typ av flexrör kräver 
en helt speciell 3-skiktskonstruktion som 
visat nedan.
 
Triscans program av flexrör
Triscans program av flexrör omfattar 
41 referenser, som alla utförs i 
3-skiktkonstruktion, som kan användas 
vid temperaturer under 800° C. 
Flexrören, som är till svetsning, är utfört 
i en särskilt god kvalitet i rostfritt stål 
- SS 304 - och finns i en version med 
och utan muff. “Prisskillnaden på en 2- 

och 3-skikt version är inte så stor, och 
eftersom antalet av referenser redan är 
hög, kommer det inte för verkstaden, 
grossisten eller Triscan att vara lönsamt 
att erbjuda båda typerna”, säger Jørgen 
Grand och tillägger: “flexrören lever i 
en utsatt tillvaro och vi har därför valt 
att tillverka vårt program i extra goda 
och hållbara material“, avslutar Jørgen 
Grand. I programmet ingår också ett så 
kallat uniflexrör som kan anpassas till 
tre olika rördiametrar. Förutom flexrör 
erbjuder Triscan också ett program för 
totalt 17 olika rörmuffar.

2-skiktskonstruktion till mindre än 
650° C och 20 psi. 
Yttre skikt: Flätad slang i metall 
Inre skikt: Bälgrör i metall 

3-skiktskonstruktion till under 800° C 
och över 20 psi. 
Yttre skikt: Flätad slang i metall
Mellanskikt: Bälgrör i metall
Inre skikt: Flätad slang i metall

3-skiktskonstruktion till över 800° C 
och över 20 psi. 
Yttre skikt: Flätad slang i metall
Mellanskikt: Bälgrör i metall 
Inre skikt: Dubbelfalsat slang i metall

Ett flexrör är inte bara ett flexrör och många kanske vet att flexrörets placering i avgassystemet bestämmer vilken av totalt tre 
typer, som skall användas.
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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 Bensinpumpar* 
Bränsleslangar 
Diesel 
 Diesel spridare
 Diesel pumpar
 Glödstift*
 Pump-munstyckeenhet
Filter* 
Gasreglage 
Generatorer och startmotorer* 
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
 Kamaxel kit
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 
Fett 
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
Torkargummi till flatblade*
Universell gasfjädrar 
Universell torkargummi

C H

KAROSS

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

KYL-/VÄRMSYSTEM
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