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VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

NYHET: Oljeplugg och verktyg till VAG-modeller med plast oljetråg • Har du 

forsett dig med länkarmar till några av de mest populära bilmodellerna • Var 

uppmärksam när länkarmens spindelled ersätts • Triscan sköter om miljön 

genom samägande av PartsLife • På besök hos Han Herreds Reservedelslager  
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Produkter i  
OE kvalitet

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D Saarbrücken, D

Varje dag utgår varor från Triscans 4 distributionscentraler i Brabrand, Glostrup och Iserlohn samt 

Saarbrücken i Tyskland - till 35 marknader i Europa.

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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SMARTREP.INFO - VI GÖR DET LÄTT 
ATT GÖRA DET RÄTT • 6

Det är förmodligen en utopi att tro, att man helt kan 
undvika reklamationer. Men skulle det inte vara bra om 

det fanns ett sätt var på du kan minska antalet kraftigt? 
Hos Triscan vet vi, att det är möjligt! ...

PÅ BESÖK HOS HAN HERREDS RESERVEDELSLAGER • 16
Få inblick i historien om ett företag som snart kommer 
att fira sitt 50-års jubileum och ett mer än 40 år långt 

samarbete ...

TRISCAN HAR FÅTT NY VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR • 4
Efter en lång och mycket framgångsrik period hos FTZ - de 

senaste 3 åren som VD - har Michael Juul Hansen tagit plats 
i direktörstolen ...

 4 Triscan har fått ny VD ...
 6 Smartrep.info - vi gör det lätt att   
  göra det rätt ...    
 8 I kamp för fri datatillgång och fri   
  konkurrens ...
 10 Triscans sensor program till   
  motorstyrning och bromssystem ...
12  NYHET: Oljeplugg och verktyg till   
  VAG-modeller med plast oljetråg ...  
13  Triscan utökar nu reklamationsrätten  
  och garantin från 2 till 3 år ...
 14 Var uppmärksam när länkarmens   
  spindelled ersätts ... 
 16 På besök hos Han Herreds   
  Reservedelslager ...
 18 Har du forsett dig med länkarmar till 
  några av de mest populära   
  bilmodellerna? ...
 20 Var uppmärksam vid lambdasond- 
  felmedelande - särskilt vid  
  bredbands typen ...
 23 Triscan erbjuder nu verktyg till   
  montering av kamkedjor ... 
 24 Nyckelorden är samarbete, tillit   
  och partnerskap ...
25 Kom ihåg att kontrollera bilarnas  
  gasfjädrar efter en kall vinter! ...
26 Triscan sköter om miljön genom   
  samägande av PartsLife ...



“Jag drivs och motiveras av tillväxt och Triscan har en synnerligen sund plattform  

med en fortsatt hög tillväxtpotential, detta i samband med möjlighet för delägarskap,  

har varit avgörande för mitt skifte„
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TRISCAN HAR FÅTT NY VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖR

Efter en lång och mycket framgångsrik 
period hos FTZ - de senaste 3 åren som 
VD -  beslutade Michael Juul Hansen 
att säga ja till nya utmaningar per. 1 
maj 2017. Michael Juul Hansen har 
avlöst John Iversen och har samtidig 
blivit delägare i företaget. John Iversen 
behåller fortfarande aktiemajoriteten 
och företagets övriga aktieägare, Bente 
Jørgensen, Morten Hallum, Steen Ray 
Pedersen och Jørgen Grand behåller 
sina aktieposter.

“Vi har sett fram emot att Michael tar 
över ansvaret för Triscan a/s och har 
stora förväntningar till den fortsatta 
utvecklingen, där en fördubbling av 
lagringskapaciteten i Tyskland är den 
senaste i en rad europeiska projekt,” 
uttalar John Iversen. “Michaels 
framgångsrika karriär, med lång 
erfarenhet från eftermarknaden, 
kommer att få stor betydelse för Triscans 
framtida utveckling. Michael har en 

mycket god kännedom om marknaden 
och många av Triscans nyckelkunder 
i Danmark och i resten av Europa,” 
fortsätter han.

I samband med bytet av VD avlöste 
John Iversen, Bente Jørgensen som 
styrelseordförande i företaget. “Med 
Michaels tillträde får jag samtidig med 

styrelsearbetet möjlighet att intensifiera 
arbetet med små entreprenörsföretag,” 
avslutar John Iversen.

Vd-bytet kommer efter att det ett tag 
har varit John Iversens önskan att lämna 

Michael Juul Hansen - tidigare VD för FTZ Autodele og Værktøj A/S - har  
ersatt John Iversen som VD för Triscan a/s. 

Michael Juul Hansen har ersatt John Iversen som VD för Triscan a/s

”Jag har verkligen set fram emot de nya utmaningar i Triscan, 
där jag har möjlighet att arbeta brett och internationellt 
i branschen. Triscan arbetar på en konkurrenspräglad 
marknad” - Direktør Michael Juul Hansen

över stafettpinnen till en efterträdare, 
som ska leda ett starkt och stabilt 
företag med stor europeisk potential. 
“Jag har verkligen set fram emot de nya 
utmaningar i Triscan, där jag har möjlighet 
att arbeta brett och internationellt 
i branschen,” uttalar Michael Juul 
Hansen och fortsätter: “Triscan arbetar 
på en konkurrenspräglad marknad. 
Triscan-teamet är mycket kompetent 
och jag ser fram emot att bidra till 
att utveckla företaget i Danmark och 
i Europa. Jag drivs och motiveras av 
tillväxt och Triscan har en synnerligen 
sund plattform med en fortsatt hög 
tillväxtpotential, detta i samband med 
möjlighet för delägarskap, har varit 
avgörande för mitt skifte,” avslutar 
Michael Juul Hansen.

Michael Juul Hansen har ursprungligen 
en bakgrund inom den finansiella sektorn, 
där han tjänat sin lärlingstid i Jyske 
Bank. Efter 10 års bankarbete med 
särskild fokus på investeringsrådgivning, 
grundade han i perioden 1995-2000 
ingående kunskap till bilindustrin i 
Woodchester Credit Lyonnais/GE 
Capital. På den tiden var företaget 
ledande i Danmark på bilfinansiering 
genom bilhandlare och bilimportörer. 
I GE slutade Michael Juul Hansen 
som avdelningsdirektör med ansvar 
för finansieringssamarbetet med 
bilimportföretagen i Nic. Christiansen 
Group i Kolding. Och just där fortsatte 
karriären som försäljningschef hos 
Hyundai Bil Import i 3½ år.

2003 ersätts bilar med reservdelar 
för eftermarknaden, eftersom Michael 
våren 2003 började som direktör för 
verkstadskedjan Automester (del av 
FTZ), varefter han hösten 2006 flyttade 
in i FTZ-direktionent och nu, efter tre år 
som VD har lämnat FTZ efter att han 

har fått sin efterträdare presenterat i 
FTZ organisationen. 
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Det är förmodligen en utopi att tro, att 
man helt kan undvika reklamationer. 
Men skulle det inte vara bra om det 
fanns ett sätt var på du kan minska 
antalet kraftigt? Hos Triscan vet vi, att 
det är möjligt! Med vår erfarenhet från 
våra ansträngningar för att säkerställa 
korrekt tandremsmontering i bagaget, 
är vi nu redo att gå vidare med vårt nya 
koncept – smartrep.info.

Väcka uppmärksamhet
Vår erfarenhet från insatsen med att 
säkerställa korrekt tandremsmontage 

SMARTREP.INFO  
- VI GÖR DET LÄTT ATT GÖRA DET RÄTT

Denna etikett tydliggör, att här är något som mekaniker bör vara uppmärksam på i samband med montering av reserv- 
delen

Alla reservdelar, där orsaken till reklamation 
kan hänföras till monteringsfel, kommer 
nu att förses med en tydlig etikett på 
förpackningen

visade med all tydlighet, att när det 
bara skapades extra uppmärksamhet 
till de välkända “problembarnen”, 
så försvann problemet. Precis som 
vi skapade uppmärksamhet om de 
problematiska tandremssatserna, 
kommer vi framåtriktat att i alla 
produktkategorier, där det är relevant, 
göra det samma. Med smartrep.info 
kommer vi att göra det lätt att göra 
det rätt.

Hur vi gör
Reservdelar som kräver särskild 
uppmärksamhet vid monteringen, 
kommer att förses med en tydlig 
märkning på förpackningen. Etiketten 
är förutom en varningstriangel också 
försedd med en webbadress - www.
smartrep.info - och en QR-kod som 
när den scannas går direkt in på 

webbplatsen. På webbplatsens 
startsida anges artikelnumret från 
produktens streckkodsetiketten varpå 
information om installation och evt. 
nödvändig användning av specialverktyg 
visas.

Med Triscan smartrep.info är där skapat 
en upplagd möjlighet att sticka ut bland 
konkurrenterna. Vi ser fram emot 
tillsammans med våra kunder, att till fullo 
utnyttja potentialen - till förmån för bilägare, 
verkstäder, grossister och oss naturligtvis. 

En stor fördel för alla parter
Fördelarna med smartrep.info är till 
att få ögonen på.

• Verkstäderna får värdefull information 
 
• Antal reklamationer minskas 

• Förhållandet mellan bilägare-> verkstad->  
 grossist> Triscan belastas inte onödigt 
 
• Mer nöjda kunder
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Sådan ser hemsidan ut som du kommer till, nu måste du bara skriva in artikelnumret som framgår av streckkodsetiketten på 
reservdelens förpackning

Bakgrund
Det är relativt få - och för det mesta de 
samma reservdelarna i en produktgrupp 
- som står för den stora majoriteten av 
reklamationer. Orsaksangivelserna faller 
typiskt i tre kategorier - en som är svårt 
att göra något åt - och två som kan 
påverkas.

Den första kategorin, som är svårt 
att göra något åt, är delar som från 
tillverkarnas sidan är dåligt utformade. 
Eftersom Triscan levererar reservdelar i 
OE-kvalitet, vill delar som hör till denna 
kategori, ofta ha samma svagheter 
som fordonstillverkarnas egna 
eftermarknadsdelar. Undantaget är 
delar där det är möjligt att förbättra 
en reservdel utan att ändra delens 
grundkonstruktion. Exempel på 
reservdelar som Triscan förbättrar är 
t.ex. vattenpumpar där tätningar och 
lager uppgraderas eller länkarmar där 
gummibussningar förbättras.

Den nästa kategorin där, i motsats till 
det ovanstående, är lätt att påverka, är 
kvaliteten. Just därför har kvalitetsarbetet 
hos Triscan alltid varit högt prioriterat. 
Resultatet av ansträngningarna 
kan direkt avläsas i utvecklingen av 
reklamationsprocent, där trots sin 
mycket låga nivån sjunker fortfarande. 
 

Ladda ner en gratis app för att 
skanna in QR-koder med din  
smartphone, surfplatta eller PC  
så kommer du igång

Den sista kategorin, som också är lätt 
att påverka (men tyvärr står för den 
stora majoriteten av orsaksangivelserna 
vid reklamationshantering), är delar 
som måste tas särskild hänsyn till 
och evt. användas specialverktyg 
till vid montering. Men vi kan 
tillsammans - mekaniken, 
grossisten och Triscan - 
göra något åt, och det är 
precis vad smartrep.
info siktar emot.
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Dessa data kan användas till försäljning och utveckling av 
bl.a. servicetjänster. Men det är data, där lagstiftningen kring 
ägarförhållande och tillgång ännu inte är på plats. Data, där 
endast lagstiftning i slutändan kan garantera fri konkurrens på 
eftermarknaden - och bilägarna ett fritt verkstad val som EU: s 
lagstiftning (EU no 461/2010) hittills har varit en garant för.

En liten kontrakt med en stor inverkan
När en bil med connected car-teknologi säljs, presenteras 
köparen - utöver själva köpeavtalet - ofta för ett så kallat 
telematikavtal. Detta avtal ger biltillverkaren tillstånd till att 
samla in data och kommunicera med fordonet. Men avtalet ger 
också biltillverkaren möjlighet att kommunicera med föraren 
via installerade appar på fordonets info skärm. Eftersom där 
inte finns ett alternativ, har biltillverkaren säkrat sig exklusiva 
rättigheter i samband med att erbjuda tjänster baserad på 
analys av fordonsdata. Undertecknas telematikavtalet inte, 
samlas ingen data i realtid om fordonet, och bilägaren kan inte 
utnyttja fördelarna, som ligger häri.

Data Monopol - nej tack!
Aktörer på fordonseftermarknaden - och däribland Triscan 
- är inte förvånande övertygade, att det data monopol, som 

Connected cars och extended vehicle service är nyckelbegrepp i den senaste teknologiska 
utveckling inom fordonsindustrin. Teknologin, som leder till ökad digitalisering, baserar sig på 
insamling av data i realtid och det är inte längre ovanligt, att en modern bil genererar 5 GB 
data per timme. 

I KAMP FÖR FRI DATA TILLGÅNG 
OCH FRI KONKURRENS

Frank R. Hansen, Direktör hos AUTIG

ET T AVTAL MED STOR BETYDELSE OCH VÄRDE
Nya bilar i dag är rullande datorer på fyra hjul.
Och precis datorer i dagens bilar ger oändliga  
möjligheter. Men de ger samtidigt också anledning 
till stor oro i eftermarknadsdelen av bilindustrin.

Som det är nu, har biltillverkarna - med hjälp av 
en telematikavtal - säkrad sig exklusiva rättigheter 
i förhållandet till att erbjuda tjänster baserat på 
analys av fordonsdata. För fordon med connected  
car-teknologi samlas det in en hel del data och  
användbara information. Men all insamlad data och 
kunskap -  vem tillhör den egentligen?

Triscan och andra aktörer på eftermarknaden tvivlar 
inte och stöder kampen för fri data tillgång och inte 
minst fri konkurrens.
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tillverkare för närvarande skapar, varken kommer bilägaren eller 
eftermarknaden till godo. Det är därför viktigt, att EU skrider 
till verket. Marknaden för reservdelar, servicetjänster och 
reparation av bilar i EU uppskattas till att vara 200 miljarder € 
(uppmätt på försäljningspriset för reservdelar samt arbetslön). 
Eftermarknaden består i EU av över 500.000 företag och 
runt 3,5 miljoner anställda, som hittills har varit garant för att 
säkerställa de 285 miljoner bilägare i EU en konkurrenskraftig 
och ekonomisk fördelaktigt alternativ. Det ska inte ändras! Av 
den anledning är det viktigt att säkerställa följande:

 Direkt och oövervakat tillgång för oberoende leverantörer 
 till realtidsdata, som genereras i bilar;

 Möjlighet att oberoende leverantörer kan uppnå 
 tvåvägskommunikation med bilar och lägga till sina egna 
 apps, funktioner och know-how;

 Data måste vara tillgängliga via ett standardiserat 
 gränssnitt.    

Triscan stöder kampen för fri data tillgång och fri konkurrens
Som medlem av AUTIG (Autobranchens Handels- og 
Industriforening i Danmark) stöder Triscan detta arbete. 
Branschföreningen har ett starkt fokus på konkurrensvillkor 
och just nu arbetas det intensivt för att säkerställa en 

När en bil med connected car-teknologi säljs, presenteras köparen - utöver själva köpeavtalet 
- ofta för ett så kallat telematikavtal. Detta avtal ger biltillverkaren tillstånd till att 

samla in data och kommunicera med fordonet. Men avtalet ger också 
biltillverkaren möjlighet att kommunicera med föraren via 

installerade appar på fordonets info skärm. 

“Det finns inget precedensfall av en teknologisk 
utveckling, som kan få så långtgående 
konsekvenser för eftermarknaden, som det 
verkar till med connected cars”
- Direktör hos AUTIG, Frank R. Hansen

1

2

3

balanserad lagstiftning om tillgång till data, som gör det möjligt 
för utveckling av nya affärsmodeller för eftermarknads sektorn.

Branschföreningen förväntar, att EU-kommissionen förbereder 
ett utspel till ett lagstiftningspaket senare i år, varefter där 
inleds förhandlingar om en slutlig lösning.

AUTIG representerar respektive producent- och handelsledens 
intressen - både nationellt och internationellt. Det inter- 
nationella arbetet, som bl.a. omfattar underhåll av ett nätverk 
i Kommissionen och Europaparlamentet, tillvaratas dagligen  
av CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) 
och FIGIEFA (The International Federation of Automotive  
Aftermarket Distributors) och AUTIG, är på ledningsplan direkt 
involverad i prioriteringen och planläggningen av det politiska 
arbete i dessa organisationer.
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Motorstyrning
 
Luftmassemätare (MAF)

Kamaxelläges sensorer (CMP)

Kylvatten temperatur sensorer (WTS)

Vevaxel position sensorer (CKP)

Tändspolar

Lambdasonder (O2)

Gasreglage (TB)

Termokontakter

EGR-ventiler

Bromssystem 
 
ABS/ASR/ESP sensorer 

ABS-ringar/sensorer

Slitagevarnare 

TRISCANS SENSOR PROGRAM TILL 
MOTORSTYRNING OCH BROMSSYSTEM

Eftermarknaden för sensorer präglas idag av ett stort antal leverantörer med smala produktsortiment som antingen bygger 
på ett fåtal utvalda märken av bilar, eller endast ett fåtal av de sensorer som är involverade i bilmotorn och bromskontroll.  
Det kommer Triscan att ändra! Erfarenheten visar, att genom att erbjuda ett omfattande program och lager ökar både försäljning 
och inkomst för alla aktörer på eftermarknaden. Som grossist/distributör är man garanterad enkel och effektiv tillgång till en 
komplex produktområde med bara en leverantör.

Premium kvalitet är ett måste - Det händer tyvärr periodvis, att sensorer av mycket varierande kvalitet finner sin väg till den 
eftermarknaden. Speciellt när det gäller sensorer för motorstyrning är effekten av dålig kvalitet tyvärr mycket dyrt, tidskrävande 
och dåligt för förhållandet mellan bilinnehav, verkstad och grossist. “Vi har som alltid varit mycket uppmärksam på kvalitet och 
försäkrat oss om att det lever upp till vår redan mycket höga standard,” säger produktdirektör Jörgen Grand från Triscan och 
fortsätter, “Vår produktion är naturligtvis efter OE specifikationer och i enlighet med fordonsindustrin standarder. Dessutom är 
de flesta av våra sensorer föremål för en 100% funktionstestning som den ultimata formen av kvalitetskontroll.

 

Triscans sensorprogram omfattar sensorer för motor- och bromsreglering till hela den europeiska flottan, inklusive alla 
asiatiska bilmärken. Programmet omfattar mer än 4400 referenser och kan därmed leva upp till Triscans målsättning 
att leverera branschens bredast täckande program.
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Bromssystem 
 
ABS/ASR/ESP sensorer 

ABS-ringar/sensorer

Slitagevarnare 

Luftmassemätare Kamaxelläges sensorer/
vevaxel position sensorer

Kylvatten temperatur 
sensorer

Tändspolar Termokontakter Gasreglage

Lambdasonder EGR-ventiler Slitagevarnare

ABS sensorer ABS-ringar

Programmet

innehåller

mer än 4400  

referenser

FUNKTIONS- TESTAT
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NYHET - OLJEPLUGG OCH VERKTYG TILL 
VAG-MODELLER MED PLAST OLJETRÅG
Vi utvidgar hela tiden vårt program av oljepluggar - och kan som något helt nytt nu erbjuda följande oljeplugg och verktyg till 
VAG med TFSI och TSI-motorer: 

• Varunummer 95-0929 VAG plast oljeplugg, säljs i förpackningar med 5 st. 

• Varunummer 95-1029 Verktyg (bit) till VAG plast oljeplugg, säljs i förpackningar med 1 st.
    (Bit passar på 10 mm top) 

Ovanstående varunummer är tillgängliga för leverans - kan beställas via TriWeb, TecCom eller hos din lokala grossist. 

För korrekt och säker installation bör verktyg varunummer 
95-1029 alltid används

Oljeplugg och verktyg

VISSTE DU FÖR ÖVRIGT ATT... 

• Att Triscan lagerhåller 2 sortiment med 
oljepluggar ? Varje sortiment innehåller 13 
olika oljepluggar med tillhörande packningar 
 

• Sortiment 1: varunummer 95-0501 

• Sortiment 2: varunummer 95-0502 

• Sortimenten täcker de flesta fordon 

• Programmet av oljepluggar utvecklas 
löpande - det senaste är alltid att hitta i 
TriWeb 

• I TriWeb kommer du också att hitta lösa 
packningar och oljepluggar till påfyllning av 
sortiment lådorna



Genom att välja 
Triscan väljer du en 
kvalitetsprodukt - 
och får dessutom 
en förlängd 
reklamationsrätt 
och garanti som 
extra säkerhet
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TRISCAN UTÖKAR NU REKLAMATIONSRÄTTEN 
OCH GARANTIN FRÅN 2 TILL 3 ÅR
God service och kompletta reparationer ger glada och nöjda verkstadskunder - och det börjar med Triscan!

Vårt mål är att ge våra kunder och slutanvändare de bästa produkterna, den allra bästa servicen och inte minst upplevelse, när 
de köper en av våra produkter. Och för att understryka detta har vi valt, att utöka både vår reklamationsrätt OCH garanti från 
nuvarande 2 år till 3 år.
   
Garanti och reklamationsrätt är ofta två ord som många tycker att använda utan omtanke och är föremål för missförstånd. 
Många är även av den uppfattningen, att det är en och samma sak - men det är det inte. 
 

REKLAMATIONSRÄTT - lagstadgad 
Handel som görs mellan företag är uteslutande omfattat av ett särskilt reklamationsrätt (omedelbar-reklamationsrätt). Detta 
innebär, att köparen omedelbart och utan dröjsmål måste reklamera, om han kommer att anse en brist är gällande.

Handel som görs mellan företag och privatpersoner däremot - till exempel en verkstad och en bilägare - är saken helt annorlunda. 
Här har köpare enligt lagen att reklamera på fel och brister på en produkt inom de första 2 åren efter köpet. Detta 2-års 
reklamationsrätt gäller för alla produkter - nya och begagnade.

Triscan erbjuder sina kunder 3 års reklamationsrätt - och därmed har du som kund hos Triscan mycket 
bra reklamationsvillkor jämfört med vad som är lagbestämt.

GARANTI - frivilligt 
När det handlar om garanti, är regeln gentemot 
företag och privatpersoner den samma. Det är 
ganska frivilligt, om man vill erbjuda sina kunder en 
garanti. En garanti är därför “något extra” och fungerar 
som ett supplement till dina lagstadgade rättigheter. Du 
kan som kund därför inte ställa krav om en garanti, som 
många felaktigt tror.

Är det rättvist? Inte riktigt, tyckar vi - och hos Triscan har det därför alltid varit kutym 
att erbjuda en garanti. Och våra tidigare 2 års garanti har vi nu beslutat att utöka till 
en 3 års garanti.

Summa summarum: Genom att välja Triscan väljer du en kvalitetsprodukt - och får 
dessutom en förlängd reklamationsrätt och garanti som extra säkerhet.



“Triscan erbjuder - beroende på märke och modell - både kompletta länkarmar samt lösa 

spindelleder och lösa bussningar - till både massiva länkarmar och plåt länkarmar„  

NU MER ÄN 6900 REFERENSER I  
PROGRAMMET AV FRAMVAGNSDELAR...
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VAR UPPMÄRKSAM NÄR LÄNKARMENS  
SPINDELLED ERSÄTTS

Utbyte av slitna/defekta spindelleder kan, beroende på märke och modell, bli en 
mer eller mindre kostsam affär för kunden. Reparationskostnader kan påverkas 
bl.a. av huruvida det är en fullständig ersättning av länkarmen eller bara en 
ersättning av spindelleden och ev. bussningar. Men trots att spindelleden i  
många fall säljs separat, är det inte alltid den rätta lösningen. Här kan du läsa 
om varför det är så - och vad du bör vara uppmärksam på. 

Gjuten länkarm mot plåt länkarm
Är det tal om en spindelled, som är monterad på en gjuten länkarm, kan du 
- under förutsättning av att länkarmens bussningar inte visar tecken på slitage - 
ofta nöja sig med bara att byta spindelleden. Visar bussningarna däremot också 
tecken på slitage, bör du överväga, att du byter ut komponenterna framför en 
komplett länkarm.

Är det däremot tal om en plåt länkarm där spindelleden pressas in i länk- 
armen, är det inte alltid tillräcklig enbart att ersätta spindelleden - även om man 
antar att bussningarna är okej. Eftersom kontaktytan mellan spindelleden och 
länkarmen är ganska begränsad på denna typ länkarm, finns det två villkor som 
ALLTID måste kontrolleras vid utbyte av en spindelled. För det första skall man 
börja med att kontrollera att det inte finns några tecken på sprickor runt länk- 
armens anläggningsyta/hål till spindelleden. För det andra måste man säkra 
att hålen är cirkulära och inte har expanderat som en följd av tidigare utbyten 
eller generellt slitage. Trots det faktum att denna typ av spindelled oftast är 
säkrade med en låsring, är det INTE en garanti för att spindelleden hålls på 
plats i alla situationer.
 
Utbytet av en spindelled som är pressad in i plåt länkarmen, kräver i de flesta 
fall en avmontering av bärarmen. Man bör därför noga överväga om den bästa 
lösningen inte är att byta ut den kompletta länkarmen.

Här är ett exempel på en lös spindelled, där 
utbyte av en komplett länkarm är nödvändig

Här är ett exempel på en skadad spindel- 
led damask. I vissa fall kan ett utbyte av  
damasken eller spindelleden vara tillräckligt

Här är ett exempel på en sliten bussning. I 
vissa fall kan ett utbyte av bussningen vara 
tillräckligt

VISSTE DU ATT...?
• Triscan erbjuder - beroende på märke och modell - både kompletta  
 länkarmar (armar, spindelled och bussningar) och lösa spindelleder och  
 lösa bussningar - till både massiva länkarmar och plåt länkarmar.

• Triscans stora program av framvagnsdelar är med mer än 6.900  
 referenser Europas största.
 
 

KOM IHÅG VID MONTERING/AVMONTERING:
3 Som huvudregel användas aldrig tryckluftsverktyg!

3 Använd aldrig en hammare vid montering/avmontering av delar, men  
 hydraulisk press eller passande avdragare 

3 Återanvänd aldrig bultar - använd endast nya

3 Kontrollera bilens spårning efter utbyte av spindelled, bussningar eller  
 kompletta länkarmar

NU MER ÄN 6900 REFERENSER I  
PROGRAMMET AV FRAMVAGNSDELAR...
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I nordvästra 
hörnet av Danmark 
och med bara några kilometer 
till några av västkustens bästa stränder och inte minst 
Klitmøller - bland surfare utomlands mer känd som Cold Hawaii - 
ligger Han Herreds Reservedelslager i staden Fjerritslev.

Han Herreds Reservedelslager - som sedan 1976 har varit 
kund hos Triscan - blev i 1970 etablerat i stadens gamla 
stationsbyggnad efter järnvägen stannade i 1969. Redan 
från början har företaget arbetat med grossistförsäljning av 
bilreservdelar, verktyg och förbrukningsvaror till verkstäder 
och bilförsäljare, men också maskinstationer, primärt i Thy, 
Jammerbugt och Vesthimmerland.

Redan i 1974 var faciliteterna för små och dom har därför byggt 
nytt längre ner på Jernbanegade på en tomt med möjlighet till 
ytterligare utvidgning. Det behövdes första gången i 1984 - 
där förlängdes med garage/kylförvaring - och igen 1995, där 
huvudlagret utökades. Idag förfogar företaget över nästan 1400 
m2 administration, lager och garage.

Förutom att ta väl hand om sina kunder, tar man också väl hand om 
sina anställda. Ett tydligt bevis på detta var då reservdelsexpedit 

Jacob Ranum 
i december 2014 tilldelades den kungliga  
belöningsmedaljen för 44 år i tjänst hos Han 
Herreds Reservedelslager. Hos Han Herreds Reservedelslager 
säljs och marknadsförs de flesta av Triscans 25 produktgrupper. 
“Vi är mycket nöjda med samarbetet, men känner också varandra 

PÅ BESÖK HOS HAN HERREDS RESERVEDELSLAGER 

Cold Hawaii
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• Han Herreds Reservedelslager grundades av Erling Glerup Nielsen i 1970 

• Företaget har från början sysselsatt sig med grossistförsäljning av bilreservdelar, verktyg och förbrukningsvaror till 
verkstäder i det lokala området i och kring Fjerritslev i nordvästra delen av Jylland 

• Inom loppet av 2008 övertog hans son Steen Glerup Nielsen ledningen och ägarskapet 

• Han Herreds Reservedelslager sysselsätter 10 medarbetare

väl efter alla dessa år. Triscan är en pålitlig och stabil leverantör 
och kvaliteten är god”, säger daglig ledare och innehavare Steen 
Glerup Nielsen. 2015 var Han Herreds Reservedelslager en av 
Triscans första kunder, som beslutat att utvidga samarbetet till 
också att omfatta det nya sensorprogrammet. “Det har varit en 
stor fördel för oss, att kunna nöja sig med i praktiskt taget en 
leverantör av sensorer. Tidigare tillbringade vi för mycket tid på 
att leta efter en leverantör eller valde helt enkelt att ge upp på 
förfrågningar. Det innebar ju tyvärr att vi missade order, men 
det är lyckligtvis inte så längre,“ fortsätter Steen Glerup Nielsen 
och tillägger: “ Vi lagerför de mest frekventa sensorerna och får 
de mer speciella sensorerna levererade med kort varsel, vilket 
fungerar riktigt bra. Det har tagits väl emot av våra kunder. Tack 

vare Triscans sensorer har vi uppnått en ökning av försäljningen 
i denna produktgruppen.”

Hos Triscan tillskrivs samarbetet med Han Herreds 
Reservedelslager också stort värde. “Vi är mycket nöjda 
med det långvariga samarbete och de nära relationer vi har 
mellan företagen,” säger Steen Ray Pedersen, Försäljnings- 
och marknadsdirektör hos Triscan. ”Vi har alltid varit bra till 
att hitta lösningar tillsammans och ge varandra feedback 
och inspiration till förbättring och utveckling. Samarbetet är 
kännetecknat av öppenhet och ärlighet och det kommer man 
ju längst med i livet,” avslutar Steen Ray Pedersen.    

PÅ BESÖK HOS HAN HERREDS RESERVEDELSLAGER 

Hos Han Herreds Reservedelslager är programmet senast utökat med Triscan sensorer - och det breda sensorprogrammet samt 
snabb leverans har resulterat i en ökning i precis denna produktgrupp
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Triscan har utvecklat verktyg till framställning av några av de mest gångbara länkarmarna. Vi upplever jämn efterfrågan på 
länkarmar till dessa populära bilmodeller - och hos Triscan står vi redo att leverera dem till dig!

Triscan kan bl.a. erbjuda länkarmar till följande bilmodeller: 

Länkarm varunummer 8500 105003

Länkarm varunummer 8500 295063 Länkarm varunummer 8500 50553

Länkarm varunummer 8500 50555

Bultsats varunummer 8500 50816Varunummer 8500 105003 
Länkarm till Ford Focus II/C-Max/Mazda 3 BK, BL/Volvo S40 II, V50 (bakersta)

Varunummer 8500 295063 
Länkarm till VW Up/Seat Mii/Skoda Citigo (främsta, höger)

Varunummer 8500 295064 
Länkarm till VW Up/Seat Mii/Skoda Citigo (främsta, vänster)

Varunummer 8500 50553 
Länkarm till Mazda 3 BL (främsta, höger)

Varunummer 8500 50554 
Länkarm till Mazda 3 BL (främsta, vänster)

Varunummer 8500 50555 
Länkarm till Mazda 6 GG, GY (bakersta, höger)

Varunummer 8500 50556 
Länkarm till Mazda 6 GG, GY (bakersta, vänster)

Varunummer 8500 50816
Bultsats länkarm till Mazda 6 GG, GY

HAR DU FÖRSETT DIG MED LÄNKARMAR TILL 
NÅGRA AV DE MEST POPULÄRA BILMODELLERNA?



“Vi upplever jämn efterfrågan på länkarmar till dessa populära bilmodeller - och hos 

Triscan står vi redo att leverera dem till dig!„
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Alltför ofta är det inte lambdasonden, som orsakar de felmeddelanden, som vanligtvis pekar i 
den riktningen. Speciellt där användningen av bredbandssensorer framför konventionella O2 
sensorer är utbredd - är där anledning till extra uppmärksamhet i felsökningsprocessen. Läs 
mer om strukturen och felkällor i denna artikel.

VAR UPPMÄRKSAM VID LAMBDASONDFELMEDELANDE - SÄRSKILT VID BREDBANDS TYPEN

Frank Donslund, innehavare och direktör av Electro Partner, som 
levererar hotline och tekniska lösningar till fordonsverkstäder 
i Danmark, Norge och Sverige (Autodata, TEXA, Delphi och 
Nextech) säger: “I vår hotline upplever vi varje dag att vi skulle 
svara på frågor som relaterar till lambdasonder. Där ersätts 
enbart utifrån felkoder och helt utan anledning allt för många 
lambdasonder. Det är framför allt den mycket finkänsliga 
bredbands typen, som ofta orsakar problem för verkstäderna.”

Avsikt, funktion och skillnad
Lambdasondens uppgift är att säkerställa, att motorstyrningen 
vet vilken blandningsförhållande mellan bränsle och syre, som 
är optimalt i en given situation. Detta görs genom att utföra 
en kontinuerlig mätning av avgasens sammansättning. En 
konventionell O2-sensor är enbart i stånd att mäta andelen 
av syre (O2) i avgaserna och skifta mellan två signaler - ett för 
fett och ett för magert blandningsförhållande. En wide band 
eller A/F-sensor (bredbandssensor) är däremot i stånd till att 
åstadkomma en mycket mer varierad bild av sammansättningen 
av syre och bränsle inom ett bredare spektrum.

Båda typerna av sensors mätning tar utgångspunkt i mätning 
av spänningsfall. För mekanikeren är det emellertid viktigt 
att veta, att skillnaden mellan bredbandssensorer och 
konventionella O2-sensorer är, att spänningssignalen går upp 
(inte ner) när bränsleblandningen blir mager. En annan skillnad 
är, att spänningssignalen kommer från fordonets motorstyrning 
och inte från själva sensorn. Man kan därfor inte avläsa en 
bredbandssensors utspänning direkt med ett digitalt oscilloskop 
(DSO), som det är tillfället med en konventionell O2-sensor.

En annan sak som mekanikern också måste vara uppmärksam 
på är, att det värde som avläses för en bredbandssensor på 
en test, kan vara vilseledande. Många testar med “generiska” 
OBD II-software konverterar automatiskt motorstyrningens 
bredbandssensors spänningsutgång till en 0 till 1 volt skala, 
liksom vid en konventionell O2 sensor. Detta resulterar i, att 
spänningen för en bredbandssensor vid avläsning inte reagerar 
på eller ändrar sig som förväntat, när där varvas mellan fett 
och magert blandningsförhållande. Härmed kan man felaktigt 
komma till att konstatera, att bredbandssensorn inte fungerar 
korrekt. Det mest precisa sättet att testa en bredbandssensor 
på, är med en fabrikstest, som visar motorstyrningens faktiska 
spänningsavläsning - eller en eftermarknadentestare som är 
kapabel till detta.

Rostfri stål kappa

Ledningar

Skyddsrör

Zirconia rör
Värmeelement
(med lambdasonder med 3/4 ledare)

KONSTRUKTION

Direktör hos Elektro Partner, Frank Donslund



En lätt smutsig lambdasonde reagerar långsamt på plötsliga 
förändringar i blandningsförhållandet. Om lambdasonden är 
mycket smutsig, svarar den överhuvudtaget inte.  

Läckage och feltändning
Förutom smuts kan kompressions läckage eller feltändning, 
som leder till ofullständig förbränning och därmed ett högt 
innehåll av syre i avgassystemet, förvirra lambdasonden.

Bredbandssensors värmeelement
En annan källa till lambdasonde felkoder kan vara bredbandssensors 
värmeelement. En bredbandssensor kräver en högre 
driftstemperatur (650°C) än en konventionell O2-sensor 
(350-400°C). Om värmeelementet eller trådförbindelsen 
inte fungerar korrekt, kan sensorn inte uppnå rätt 
arbetstemperatur.
För låg temperatur vill normalt - men inte alltid - 
orsaka en felkod. Under alla omständigheter måste 
man ALLTID kontrollera ledningarna för fel - här under 
matningsspänning och jord - innan man kan konstatera, 
om själva sensorn är defekt.
På V6 och V8 motorer, med användning av två 
bredbandssensorer (en för varje cylinderrad), är 
värmeelementen vanligtvis kontrollerat genom ett 
relä. Värmeelement kretsens strömförbrukning styrs av 
motorstyrningen. Vid en kall motor är strömförbrukningen 
hög för att säkerställa, att bredbandssensorer snarast möjligt 
uppnår arbetstemperatur. Motorstyrningen övervakar driften 
av värmeelementen och sätter en felkod, om ett fel uppstår. 
Samtidigt avbryta strömmen till värmeelementen.
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VAR UPPMÄRKSAM VID LAMBDASONDFELMEDELANDE - SÄRSKILT VID BREDBANDS TYPEN

Vilka andra möjliga felkällor är där?
En motor, som kör på en fet eller mager blandning, utlöser ofta 
en P0172 eller P0175 vid fet blandning och P0171 eller P0174 
vid mager blandning. Men var ska du börja din felsökning? 
Du kan anta, att det är en defekt bredbandssensor, men det 
finns många andra möjliga felkällor. Lean koder utlöses, när 
den mätta LTFT - Long Therm Fuel Trim (blandningsförhållande 
mätt över en lång tid) är alltför mager. Anslut en testare och 
kontrollera om motorn har ett för magert bränsle tillstånd 
genom att titta på LTFT värdet. Det normala intervallet 
är typiskt mellan +5 till -5 Om avläsningen är från 8 till 10 
eller högre, är motorstyrningen tvungen att lägga till extra 
bränsle för att kompensera för en avläsning, som indikerar en 
för magert blandningsförhållande. Det samma gäller för fet 
blandning, men här är LTFT talet bara i minus.

Vakuum läckage eller EGR-ventil
Detta kan bero på en vakuum läckage i insugningsröret, en lös 
vakuumslang eller en EGR-ventil, som inte stängs. 

Bränslepump, bränslefilter, tryckregulator eller insprutnings- 
munstycken
Om ingen av de ovan nämnda felkällorna kan identifieras, bör 
bränsletillförseln kontrolleras. För lågt bränsletryck - exempelvis 
på grund av en sliten bränslepump, ett stopp i bränslefilter eller 
en otät bränsletryckregulator - kan också vara ansvarig för en 
alltför mager blandning. Smutsiga insprutningsmunstycken är 
en annan möjlig felkälla.

 Ô Kylvatten från  läckage i kylsystemet (otätt    
  topplockspackning eller sprickor i topplocket)

 Ô Fosfor från motorolja som har gjort sin väg till   
  förbränningskamrarna (otätta ventilstyrningar och   
  ventiler, slitna kolvringar eller cylindrar)

 Ô Flytande förpackningsmaterial med hög innehåll av   
  silikon

 Ô Vissa bensintillsatser

Nedsmutsning
En nedsmutsad sensor kan inte förmedla en noggrann 
avläsning av blandningsförhållandet. I detta avseende är 
bredbandssensorer och O2 sensorer lika känsliga. Det finns 
många källor till nedsmutsning:

...fortsättning nästa sida

Förorenad p.g.a.  
fet bränsleblandning

Förorenad p.g.a. 
silikon 

Förorenad med
kylmedel

Förorenad med  
motorolja

Förorenad med  
bly
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Förorenad eller defekt bredbandssensor
Generisk OBD II koder, som indikerar ett fel i bredbandsensorns 
värmeelement omfattar: P0036, P0037, P0038, P0042, 
P0043, P0044, P0050, P0051, P0052, P0056, P0057, 
P0058, P0062, P0063 och P0064. 

Koder som indikerar ett möjligt fel i själva bredbandssensorn, 
är koder från P0130 till P0167. Där kan vara ytterligare 
OEM P1 koder, där varierar beroende på fordonets märke, 
årgång och modell. På Honda är det exempelvis vanligt, att 
bredbandssensor koder omfattar P1166 och P1167. Kom 
ihåg, att felet både kan hittas i sensorn eller sensorns ledningar.

Identifiering av bredbandssensorer
Bredbandssensor koder identifierar också på sensorns 
placering, såsom sensor 1 eller 2, cylinderrad nummer 1 
eller 2. Sensor 1 representerar den primära/reglerande 
bredbandssensor vid avgasgrenröret. Sensor 2 är den 
sekundära/kontrollerande sensor bakom katalysatorn. Sensor 
2 är konventionella O2 sensorer, inte bredbandssensorer. 
Cylinderrad 1 är den sida, som innehåller cylindernummer ett 
i motorns tändningsordning.

MOTOR

ECU

1 2
CATALYSATOR

SYSTEMUPPBYGGNAD

Luftmassemätare
Om bränslesystemet inte visar tecken på fel, bör det beräknade 
lästvärdet kontrolleras m.h.a. en tester. Håll utkik efter 
förändringar i den angivna luftflödet, när du speedar upp motorn. 
Om sensorn i luftmassemätaren är smutsig, kan det resultera i, 
att en för lågt värde för luftflödet överförs till motorstyrenheten 
(vilket resulterar i en alltför mager blandning).

Kylvätska temperatursensor
Om luftmassemätaren verkar att fungera korrekt, bör kylvätske 
temperatursensorns funktion kontrolleras för korrekt avläsning.  
Med en kall motor jämförs kylvätska temperaturavläsningen 
med temperaturavläsningen från insugningsluften på din test. 
Båda mätningar bör vara identiska. En skillnad på mer än ett 
par grader indikerar ett problem. 

Förorenad eller defekt bredbandssensor
Om allt är bra, kan problemet vara en förorenat eller defekt 
bredbandssensor (er), som inte mäter precist. För Toyotas 
vidkommande, kan en fabrikstest utföra en “Active Test A/F 
Controls”. Funktionen kan hittas under menyn Diagnosis, 
Enhanced OBD II, Active Test, A/F Control. Testet ändrar på 
blandningsförhållandet - medan motorn går på tomgång - för 
härigenom att testa bredbandssensorns respons.

”I vår hotline upplever vi varje dag att 

vi skulle svara på frågor som relaterar 

till lambdasonder. Där ersätts enbart 

utifrån felkoder och helt utan anledning 

allt för många lambdasonder. Det är 

framför allt den mycket finkänsliga 

bredbands typen, som ofta orsakar 

problem för verkstäderna” 

- Frank Donslund, Elektro Partner
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TRISCAN ERBJUDER 
NU VERKTYG TILL 
MONTERING AV 
KAMKEDJOR

Många fordon är i dag 
monterat med en kamkedja i 
stället för en kamrem. Kamkedjan har 
samma funktion som en kamrems: att få 
kammar och vevaxeln i motorn till att rotera i takt.

Inget underhåll och en livslängd, som varar hela bilen - detta är 
drömscenario för de bilar, som har som kamkedjor. Men verkligheten 
är dessvärre en annan. Och verkligheten är tyvärr annorlunda. Som 
bilägare är det viktigt, att man först och främst följer de föreskrivna service- 
och bytesintervaller för kamkedjan. Finns en sådan icke, är det viktigt att man som 
bilägare är uppmärksam på de symtom, som kan avslöja problem med kamkedjan; ojämn 
motorgång eller ihållande buller från kamkedjan.

Triscan erbjuder 21 
specialverktygssatser  
till montering av 
kamkedjor

Skulle olyckan vara framme och kamkedjan knäcker eller kedjan bara står för ett utbyte, då kan 
Triscan vara till hjälp. Vi har nämligen 60 referenser (och mer än 20 på väg) inom kamkedjor i 
programmet, och dessutom erbjuder vi också som något nytt specialverktygssats till montering 
av kamkedjor. Triscan har 21 specialverktygssatser på lager – se en lista över satserna 
samt vilka bilar de passar till på www.triscan.dk/sv/nomnom/triscan-erbjuder-nu-verktyg-till-
montering-av-kamkedja.

Som bilägare är det viktigt, att man först 
och främst följer de föreskrivna service- och 
utbytesintervaller för kamkedjan. Om en sån 
inte finns, är det viktigt att man som bilägare 
är uppmärksam på de symtom, som kan avslöja 
problem med kedjan: ojämn motorgång eller 
ihållande buller från kamkedjan.!
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På 16 platser och med mer än 100 anställda är Hirsch 
Autoteile GmbH en viktig aktör på den tyska marknaden. 
Hirsch och Triscan har arbetat tillsammans sedan 2012 och 
de senaste 2 åren har detta samarbete intensifierats. För 
direktör Joachim Hirsch är en sak säker: Kunden är alltid i 
centrum. Samarbetet med Triscan fungerar bland annat på 
grund av matchande filosofier hos båda företagen. “Vi gillar, 
att samarbetet sker i ögonhöjd, är okomplicerat och förlitar 
sig på ett partnerskap,” säger Joachim Hirsch. För att serva 
alla kunder - både stora och små - behöver man pålitliga 
leverantörer som kan leverera ett brett utbud av produkter 
och göra det dagliga arbete lättare. “Beslut fattas snabbt och 
flexibelt hos Triscan som gör arbetet behagligt. Samarbetet 
fungerar bra med båda våra dagliga kontakter som med andra 
av Triscans avdelningar,” säger Joachim Hirsch.

Företaget, som grundades 1978 som ett privat företag 
av Joachim Hirsch, har under tiden utvecklats till Hirsch 
Group. Denna består av två företag: Hirsch Autoteile GmbH 
med huvudkontor i Rotenburg och Hirsch Kfz-Teile Import + 
Großhandels GmbH, med huvudkontor i Hamm.

Bredden i produktprogrammet är den största specialitet 
hos Hirsch-gruppen. “Vi lägger stor vikt på tillgänglighet och 
leveranssäkerhet. Därför lagerför vi ett brett sortiment på alla 
våra platser,” säger Joachim Hirsch. 

Tillsammans med Triscan levererar Hirsch nu delar till alla 
bilmärken som finns på de tyska vägarna.

NYCKELORDEN ÄR SAMARBETE, 
TILLIT OCH PARTNERSKAP

Mer än 12.500 Triscan varunummer är lagerförda hos Hirsch

Hos Hirsch säger man, att övergången från andra leverantörer 
till Triscan gick enkelt och smärtfritt för både Hirsch och deras 
kunder: “Våra kunder vet, att vi bara önskar det bästa för dem 
- deras tillfredsställelse är mycket viktigt för oss.”
Vi besökte Hamm/Sieg, där Hirsch just har avslutat byggandet 
av ett modernt logistikcenter. Florian Bargon, som är anställd 
som lagermedarbetare, tog sig tid att visa oss runt på lagret. 
Naturligtvis var vi särskilt glada över de gula hyllorna, där mer 
än 12.500 av Triscans varunummer är på lager, däribland 
framvagnsdelar, hjullager, sensorer såväl som en mängd wire.

Under vårt besök träffade vi också Wolfgang Weber, 
ursprungligen utbildat mekaniker och arbetsledare, som har 
arbetat som säljare hos Hirsch-gruppen i många år och dagligt 
är i nära kontakt med kunderna. “Urvalet är stort. Triscans 
produkter blir bra mottagna och de fungerar oklanderligt,” 
säger Weber.

Den nybyggda och moderna logistikcenter i Hamm/Sieg har 
fått en vackert och inbjudande ingångsparti - och där är Triscan 
starkt representerat
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KOM IHÅG ATT KONTROLLERA BILARNAS 
GASFJÄDRAR EFTER EN KALL VINTER!
Kyla har aldrig varit gasfjäderns bästa vän. Mycket låga 
temperaturer kan medföra att gasfjädrarna läcker i tätningen 
mellan kolven och cylindern, gasläckage som följd. Resultatet 
härav är ett tryckfall som medför att gasfjädern helt eller delvis 
har sluta att fungera. Fenomenet är särskilt utbrett vid mycket 
billiga gasfjädrar av dålig kvalitet.
 
Men även intakta gasfjädrar påverkas också av kylan. När 
temperaturen sjunker drar gasen sig samman och därmed 
sjunker trycket i gasfjäderns cylinder. Detta resulterar i minskad 
prestanda. Det ses till exempel vid att din baklucka eller 
motorhuv när den är öppen sakta börjar att falla ned/stänga 
sig. Det upplevs också vid att bakluckan eller motorhuven 
måste hjälpas mer på vägen med handkraft än annars.
 
Även om gasfjädrar är praktiskt taget underhållsfria, är det 
alltid en bra idé att hålla gasfjäderns delar fria från rost eller 
smuts. Detta gäller särskilt gasfjäderns kolvstång, som i 
motsatt fall kan leda till skador på förseglingen på gasfjädern, 
varvid gasfjädern läcker och förlorar sin funktion. Undvik 
dessutom att böja eller belasta gasfjädern i sidled.  

Synliga tecken på defekta gasfjädrar:

 • Defekt/brutna monteringsinfästningar/-beslag som ofta är  
  gjorda av plast

 • Olja vid och runt samlingen av gasfjäderns cylinder och kolv 

Dolda tecken på defekta gasfjädrar:

 • Bristande förmåga att upprätthålla bakluckan eller   
  motorhuven i öppet tillstånd

 • Ökad användning av styrka vid öppning av bakluckan eller  
  motorhuven

Temperaturens påverkan på gastrycket:

 • Med temperatursvängningar ändras trycket i gasfjädern och  
  det samma gör oljans viskositet

 • +/- 3 grader = 1% förändring i trycket

 • Från sommar till vinter är där typiskt 10-15% lägre tryck  
  och därmed sämre effekt 

 • En gasfjäders tryck anges vid 20 grader



TRISCAN SKÖTER OM MILJÖN GENOM 
SAMÄGANDE AV PARTSLIFE

PartsLife GmbH hjälper 
företag i Tyskland till att 
arbeta mer miljövänliga 
och säkrare. Sedan 2012, 
har Triscan och PartsLife 

arbetat tillsammans i ett partnerskap. “Medan de hos Triscan 
har specialiserat sig på leverans av reservdelar, tar PartsLife 
hand om bortförande, det är således en bra match,” säger Key 
Account Manager hos PartsLife, Daniel Grub. Men PartsLife 
tar inte bara hand av den rättsliga bortförande av avfall från 
verkstäder, privat aktiebolaget som grundades 1995 delar sina 
tjänster mellan följande kategorier: avfallshantering, energi, 
arbetssäkerhet och rådgivning. “Hos Triscan tror vi på den 

PartsLifes hovedkvarter i Neu-Isenburg, TysklandDaniel Grub, Key Account Manager hos PartsLife

Daniel Grub, Key Account 
Manager hos PartsLife

PartsLifes högkvarter i Neu-Isenburg, Tyskland

goda saken, som PartsLife arbetar för, och av den anledning är 
vi därför involverad både som system partner och aktieägare,” 
fortsätter Michael Juul Hansen och tillägger: “Som system 
partner samarbetar vi med PartsLife om miljövänliga lösningar 
angående vår energiförbrukning och också om optimala 
arbetsförhållanden, som säkrar skydd av våra medarbetare. 
Till exempel är belysningen i vårt lager i Iserlohn inrättat 
med hjälp från PartsLife, på ett miljövänligt sätt med LED-
ljus. Dessutom har vi, tillsammans med PartsLife, optimerat 
arbetssäkerheten i vårt tyska huvudkontor. Därutöver är vi en 
av de 31 aktieägare som PartsLife, med sin erkända industri 
system och över 10.000 tillknutna verkstäder, som stöder.”

NEWS VOLUME 5
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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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