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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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imponerande 3: e plats. En av sensorgrupperna, som fungerar 

särskilt bra, är ABS-sensorer och varför är det så? ...
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“Med en sund ekonomi, fortsatt god försäljningsutveckling och en betydande expansion av 

våra lager i Danmark och Tyskland, har Triscan det rätta fundament„  
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MED STÖRSTA NÖJE...

Efter 7 månader i mitt nya jobb måste jag säga, att det är det största nöjet, att uppleva den stora drivkraften och brinnande 
engagemang som mina 120 nya kollegorna visar i vardagen. Det är fantastiskt att uppleva det positiva och engagerade 
tillvägagångssättetet som alla har att kompromisslöst betjäna våra många kunder. Samtidigt är det ett nöje att känna kulturen 
- Triscans DNA - som är baserat på det viktigaste - våra kunder - där utgör hela vår existensgrund och vårt huvudfokus.

Triscan har varit på en fantastisk resa och har kontinuerligt lyckats att anpassa och utveckla sig i förhållande till branschen och 
omvärlden. Strategin har anpassats, nya koncept och nya kompletta varugrupper har sett dagens ljus. Under senare år har 
f.eks. ett brett sortiment av sensorer med raketfart utvecklats till att bli ett väsentligt affärsområde. Resan har också medfört 
en konstant expansion och positiv intäktsutveckling, och våra produkter säljs nu i mer än 35 länder.

Utvecklingen inom branschen som vi ingår i, har under de senaste åren präglats av kraftig konsolidering bland reservdelsgrossister 
och andra aktörer i hela Europa. Sammanslagningar och uppköp har varit och förblir på dagordningen. Samtidigt har 
digitalisering i alla delar av vår bransch kommit i fokus. “Connected Cars, Autonomous Driving, Remote Diagnostics och 
Predictive Maintenance” är bara några av de nya begrepp, som alla leder av reservdelskedjan kommer att relatera till. Samtidigt 
verkar det som att elektriska och hybridbilar under de närmaste 5-7 åren kommer att få sina genombrott med en betydande 
marknadsandel av nyregistrerade bilar.

Med en sund ekonomi, fortsatt god försäljningsutveckling och en betydande expansion av våra lager i Danmark och Tyskland, 
har Triscan det rätta fundament. Vi är redo att utöka sortimentet med flera nya spännande produkter, delta i utvecklingen och 
motsäga utmaningarna i branschen. Med syftet att skapa lösningar, som skapar mervärde och bidrar till tillväxt bland våra 
kunder och oss själva, kommer större projekt, som jag inte kan avslöja ännu, att lanseras 2018.

Efter 7 månader “i stolen” är det största nöjet att gå med i laget. Jag ser ödmjuk fram emot att bidra till, att vi fortfarande kan 
utvecklas med våra kunder. 
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När du börjar ett nytt jobb i ett nytt företag, 
har du alltid många förväntningar och 
idéer om framtida kollegor, kunder och 
företagets kultur, som man nu ska vara 
en del av. Jag hade också det, innan jag 
satt mig i direktörsstolen hos Triscan 
den 1 maj. Det var med stor glädje, men 
också med ödmjukhet, att jag skulle “fylla 
några väldigt stora skor efter John Iversen” 
som om någon har stått bakom Triscans 
fina utveckling genom många år. Vilka 
utmaningar vi har framför oss och vilken 
riktning vi ska gå, kommer jag att ge mitt 
bud på här.

”Det var med stor glädje, 

men också med ödmjukhet, 

att jag skulle “fylla några 

väldigt stora skor efter John 

Iversen” som om någon har 

stått bakom Triscans fina 

utveckling genom många år” 

- Michael Juul Hansen, CEO Triscan
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TRISCAN VINNER PRISET SOM ÅRETS  
LEVERANTÖR PÅ AUTO AWARDS 2017
Cirkusbygningen i Köpenhamn bildade 28 november ramarna för årets Auto Awards prisutdelning, och glädjen var naturligt-
vis stor, då Triscan blev korat som Årets Leverantör.
 
“Vi är mycket stolta, hedrade och ödmjuka att vinna i kategorin “Årets Leverantör” och mottaga det stora priset”, säger VD 
Michael Juul Hansen på Triscans ledningsgrupp vägnar, som alla var närvarande vid händelsen. “Vi mottager priset på alla våra 
kollegors vägnar, som i det dagliga livet bidrager till att vi kan gör oss förtjänta av detta pris. Sist men inte minst är det också 
ett stort tack till våra kunder som ständigt hjälper oss med input till att kontinuerligt utveckla vårt koncept och verksamhet 
positivt”, avslutar Michael Juul Hansen.

Auto Awards grundades 2015, där de prestigefyllda statyetterna först distribuerades. Auto Awards prisutdelningen har till 
avsikt att hedra de aktörer i den danska bilindustrin, där på ett betydande sätt gör en skillnad, sätter en hög standard, utmanar 
och tjänar som inspiration för industrin.
 
I kategorin “Årets Leverantör” bedöms de nominerade bland annat på kvalitet, innovation, ekonomi, service, leverans, 
support, tillgänglighet, produktsortiment, kreativitet och samarbete. Med andra ord, en leverantör som bidrar till 
värdeskapande på alla sätt mot konsumenterna och en leverantör, som i sitt fält, ofta uppnår status som “den 
föredragna”.
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FYRA NYA 
SORTIMENTSLÅDOR 
I PROGRAMMET

9500 25105   Oljepluggsortiment - 9500 25105

8541 40S105   Slangklämmor sortiment till drivaxelmanschetter - 8541 40S105 og 8541 55105

8501 35105A   Spindel- och styrled sortiment - 8501 35105A

På uppmaning från några av våra 
kunder introducerar vi nu fyra 
sortiment, som alla levereras i 
praktiska raaco Assorter 55 lådor. 

Slangklämmor sortimenten, som bägge innehåller slangklämmor av Oetiker-typen, åtskiljer 
sig från att sortiment 8541 40S 105 innehåller rostfria klämmor på 9 mm bredd, 
som används till drivaxelmanschetter i termoplast. Satsen innehåller 40 slangklämmor 
fördelat på 8 olika storlekar - 5 av varje.

VISSTE DU ATT: De rostfria slangklämmor, som används till termoplast drivaxel- 
manschetter, ALLTID bör spännas med ett föreskrivet vridmoment? Använd till exempel 
Triscan specialtång # 8541 10.

Däremot innehåller sortiment 8541 55105 enbart slangklämmor i elförzinkad 
höghållfast stål. Sortimentet 55 slangklämmor är fördela på 11 olika storlekar - 5 av 
varje. Slangklämmorna är beroende av typen antingen 7 eller 9 mm bredd.

VISSTE DU ATT: Slangklämmorna bäst spänns med specialtång? Till exempel, Triscan  
# 8541 8. 

I locket på båda sortimentslådorna är placerad information om klämmornas dimensioner och 
varunummer för påfyllnad av de enskilda slangklämmorna som levereras i påsar med 10 styck.

Oljepluggsortimentet innehåller 25 av de mest gångbara oljepluggarna, 32 oljepluggar 
total. Sortimentet innehåller också plast oljepluggar till VAGs TFSI-motorer med plast 
oljetråg. Till oljepluggarna medföljer resp. de nödvändiga packningarna och o-ringarna. 

VISSTE DU ATT: Plast oljepluggen till VAGs TFSI-motorer (Triscan # 9500 0929) måste 
demonteras och påmontera med specialverktyg? Till exempel, Triscan # 9500 1029.

I locket på sortimentslådan är placerad information om oljepluggarnas placering i lådan, 
skruvgänga, monteringsverktyg, crossreferenser och varunummer för påfyllnad  av lösa 
oljepluggar - utom plast oljepluggen (Triscan # 9500 0929), som kan påfyllas i påsar 
med 5 stycken.

Med detta sortiment kommer du att kunna reparera spindel- och styrleder, som bara 
kräver en ny manschett och nytt fett. Sortimentet innehåller 35 manschetter med 
tillhörande låsringar uppdelad på  7 olika storlekar - 5 av varje.  

I locket på sortimentslådan är placerad information om manschetternas placering i lådan, 
dimension och varunummer för påfyllning av manschetter i paket med 5 stycken.

8541 55105



NEWS VOLUME 6

EGR-VENTILEN KOSTAR FORTFARANDE VAG-BILÄGARE, VERKSTÄDER OCH GROSSISTER FÖRARGELSER OCH PENGAR

När EGR-ventilen är stängd och därmed inte leder avgaser 
in i inloppsröret, byggs då trycket upp på ventilens baksida 
(ventilens sida där leveransen av avgaserna äger rum). 
Toleransen mellan ventilstyrning och ventilstyrsbussningen 
resulterar i att avgasen riktas in i den angränsande kammaren 
(se illustration A, punkt 1). 
 
I kammaren, där avgaserna har hittat sig in till, är ventilstyrningen 
ansluten till styrmekanismens ventilpositionskrok (se illustration 
B, punkt 1). Ventilinställningen styrs genom att rotera kroken 
m.a.o. en elektrisk motor, och de två komponenterna är 
anslutna till varandra via en axel. Kroken och elektroniken för 
styrning av elmotorn är placerat i var och en av sina rum (se 
illustration A, punkt 2 och punkt 3) och avgaserna hittar här 
vägen från en kammare till den andra via axelns packning och 
det nållager som axeln är försedd med. 
                  
Avgasens genomträngning har flera konsekvenser, vilket på 
sikt resulterar i, att EGR-ventilen inte fungerar korrekt.
 
1. Nållagret nedsmutsats med sot, vilket medför att lagrets  
 funktion minskas.

2. Kondens bildas i nållagret, vilket gör att lagret börjar  
 korrodera. Med tiden minskas lagrets funktion och slutligen  
 misslyckas det helt.

3. För elmotorn är konsekvenserna av ett defekt nållager, att  
 elmotorn inte kan rotera axeln och därigenom aktivera  
 ventilen.

4. För elektronikens vidkommande kan sotbildning över tiden  
 leda till att elektroniken slutar fungera.
 

Triscan EGR-ventil 8813 29102 / VAG OE-nr. 03L131512DQ
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Den ofta använda ventilen, som passar dieselmotorer av typen 1.4, 1.6, 1.9 och 2.0 TDI, har 
många verkstäder och grossister gradvis blivit bekanta med. Trots flera försök, har det inte  
lyckats VAG eller andra eftermarknadsaktörer, att lösa problemet. Baserat på våra egna  
tekniska undersökningar, synliggör vi i denna artikel varför EGR-ventilen alltför snabbt blir  
defekt.

1

2

3

1

Illustration A                                                   

1

2

3

1

Illustration B
                                     

Orsaken till EGR-ventil problemet med det senaste OE-numret. 
03L131512DQ är olägenheter vid utformningen och valet av 
komponenter i och runt själva ventilen och dess styrmekanism. 
Designen gör att avgaser kan tränga igenom delar av ventilens 
mekaniska och elektroniska styrning.
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Bilden visar tydligt hur avgasen har trängt in och har förorenad kammaren och de delar som ingår i ventilstyrningsmekanismen

Bilden visar tydligt hur avgasen har trängt in och har sotat kretskortet och dess komponenter

VAG mjukvara uppdatering efter dieselgate har också inflytande 
på EGR-ventilen
Riktig många av de bilar, som är utrustade med denna typ EGR-
ventil, är också  omfattad av dieselgate-skandalen. VAG har 
erbjudit ägarna en mjukvaru uppdatering till motorstyrningen, vilket 
borde lösa problemen i förhållande till utsläpp, särskilt kvävefilter 
(NOx). Det är därför också viktigt att nämna, att en mjukvaras 
uppdatering har stor inverkan på precis EGR-ventilen. Efter en 
uppdatering kommer EGR-ventilen att aktiveras mycket oftare och 
därigenom bli utsatt för ett mycket större slitage.
 
Så vad nu?
Som nämt finns det pt. inte någon lösning på problemet – vi 
kan endast förklara varför det går galet. Som verkstad eller 
grossist är det viktigt att känna till bakgrunden och kunna förklara 
problemställningen. En bilägare får inte löst problemet genom att 
öppsöka en VAG-auktoriserad verkstad – här är problemställningarna 
dom samma. Hos Triscan håller vi oss löpande uppdaterade med 
den senasre utvecklingen, har en tät dialog med våra producenter 
och lovar att informera så snart det sker något nytt.



ABS-SENSORER:  
MARKNADENS BÄST TÄCKANDE PROGRAM 
OCH TROLIGEN DEN LÄGSTA REKLAMATIONSPROCENTEN 

Det är i all blygsamhet svårt att få armarna ner över utvecklingen inom Triscans sensorprogram. Sedan introduktionen av 
de första varugrupperna för drygt 2 år sedan och fram till idag - där programmet hittills består av 11 olika sensortyper - 
har det omsättningsmässigt lyckats att ta en imponerande 3: e plats. En av sensorgrupperna, som fungerar särskilt bra, 
är ABS-sensorer och varför är det så?

En del av förklaringen kan förmodligen tillskrivas, att det har varit möjligt att ingå avtal med de 23 tillverkarna, som levererar totalt 
ca. 1.300 referenser. Triscans program i ABS-sensorer är med en täckning på 85,30% av den svenska flottan, marknadens 
suveränt bäst täckande program. “För våra kunder har vi härmed gjort hanteringen av en mycket komplex produktgrupp enkel, 
effektiv och tidsbesparande. Med bara en dataset och en leverantör, som med rimliga priser och höga leveransmöjligheter 
har ett omfattande program, är fördelarna för många grossister att få tilgång till - vare sig om Triscan är huvudleverantör, 
nödleverantör eller gap-filler”, säger Steen Ray Pedersen, Försäljnings- och marknadsföringsdirektör hos Triscan.

Den andra delen av förklaringen är möjligtvis ABS-sensorns höga kvalitet, som oupplösligt är kopplat till en mycket låg 
reklamationsprocent. Alla ABS-sensorer tillverkas enligt OE-specifikationer. Produktionen är omfattat av den strikta 
kvalitetsstandarden för bilindustrin ISO TS 16949 - och dessutom utförs ett funktionstest för varje sensor som en del av 
kvalitetssäkringen. I Triscans reklamationsstatistik ingår alla mottagna reklamationer, oavsett om de visar sig vara berättigade 
eller inte vid fel i ABS-systemet - där felkällan ofta visar sig att vara en annan än ABS-sensorn - ger en reklamationsprocent på 
0,5% därför ingen anledning till oro.

Efterföljande tester av de returnerade ABS-sensorerna visar, att de oftast fungerar korrekt och den verkliga reklamationsprocent 
är därför bara 0,09%. *Men inkluderad i detta tal är också ABS-sensorer av Hall-typ, viss inbyggda chip inte bara är mycket 
känslig för, men faktiskt kan förstöras av statisk elektricitet. P.g.a. detta förhållande är denna sensortyp packad i en antistatisk 
påse. “I fall vi kan se att påsens försegling har brutits, och sensorn med stor sannolikhet har tagits ur av påsen, finns risk för 
att den har blivit utsatt för statisk elektricitet, som kan ha brutit det”, säger Asger Thybo Geertsen, produktchef hos Triscan och 
fortsätter: “Fel val av skor i kombination med syntetiska kläder kan till exempel vara orsaken till detta”.

“Tyvärr ser vi för ofta, att förseglingen på de returnerade  ABS-sensorernas påse har brutits. Detta har sannolikt hänt, eftersom 
att ABS-sensorn har försökt monterats utan att ha löst problemet i ABS-systemet. Istället kan felkällan ha visat sig vara en 
defekt ABS-ring eller ett fel i kabelsystemet”, avslutar Asger Thybo Geertsen.

För mer information om vårt sensorprogram hänvisar vi till vår nya broschyr - läs mer på sidorna 16-17...
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*ABS-sensorer av Hall-typ är packad i antistatisk förpackning Triscan har marknadens suveränt bäst täckande program

SENSORPROGRAM



MER ÄN 1.300 OLIKA 
ABS-SENSORER PÅ LAGER...

“Triscans sensorer tillverkas i OE-kvalitet, och produktionen omfattas av den 

strikta kvalitetssäkringen för bilindustrin TS16949. Sensorerna genomgår 

avslutande ett 100% funktionstest„



“Sammanblandning av olika kylmedel kan orsaka korrosion - undvik därför att blanda olika 

typer av kylvätska. Och undvik att använda vatten från kranen„  

TRISCAN ERBJUDER ETT BRETT PROGRAM  
I SOMMAR OCH VINTER TERMOSTATER...
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SÅ UNDVIKES KORROSIONSSKADOR PÅ  
BILENS TERMOSTAT
När en motor börjar överhettas eller inte kan uppnå drifttemperatur, så beror det troligen på ett fel i kylsystemet. Förutom vatten- 
pumpen, kylaren och fläkten spelar termostaten en central roll. Även den minsta funktionsfel i termostaten - t.ex. på grund av 
korrosion - visar sig  omedelbart.

Korrosionen anfaller termostatens aluminiumdelar som nästan “etsar” bort (se bild 1 och 2). Men också sammanblandning av 
olika kylmedel kan orsaka korrosion. Undvik därför att blanda olika typer av kylvätska.

Se till endast att använda kylvätska godkänt av biltillverkaren och var uppmärksam på att använda det rätta blandningsförhållandet 
mellan kylvätska ock vatten. Vissa biltillverkare föreskriver, att man endast tillsätter destillerat vatten och inte vatten direkt från 
kranen, eftersom det också kan ha en negativ effekt på grund av dess innehåll av mineraler - däribland särskilt kalk. Vi tycker 
alltid att man ska undvika att använda vatten från kranen.

Kontrollera också att jordkabeln mellan bilens motor och kaross är korrekt monterad och intakt (bild 3) - därigenom utjämnas 
förekomsten av statisk elektricitet mellan bränsletillförselsystemet och bilens kaross. En defekt jordkabel eller en dålig anslutning 
kan påskynda skadorna på grund av elektrolys.

VIGTIGT:
Kylvätska förlorar sin korrosionsskyddande förmåga över tid, och därför är utbyte av kylvätskan en del av vanlig serviceinspektion. 
Det rekommenderas att utbyta kylvätskan vartannat år. Se till alltid att följa biltillverkarens rekommendationer.    

MAP kontrollerad termostat med tydliga 
tecken på korrosion (Foto lånat av Mahle)

Termostat där icke godkänt kylmedel/
tillsatsmedel har använts. Detta har 
medfört att aluminiumet är “etsas” 
bort (Foto lånat av Mahle)

Man bör kontrollera att jordkabeln är 
intakt och korrekt ansluten (Foto lånat av Mahle)
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Det har inte varit något fel, när det omedelbart visar sig, att remspännaren i tandremssatsen - Triscan 8647 29096 - till VAG 
1.2, 1.6 och 2.0 TDI-motorer, inte helt liknar den som ersätts. Gates har nämligen valt att introducera en remspännare, som 
skiljer sig från den som erbjuds av Litens. De berörda motorerna är monterade i 368 olika bilmodeller, som går tillbaka till 2003 
och fram till idag, och just därför är följande information mycket relevant.

Det är särskilt två ändringar som är viktiga att känna till vi monteringen. För det första har remspännaren från Gates inte den 
tapp (se nedenstående foto) på baksidan som man vanligtvis skall vara uppmärksam på faller på plats i fördjupningen på motorns 
anläggningsyta.   

VAR FÖRSIKTIG MED REMSPÄNNARE TILL 
VAG 1.2, 1.6 OCH 2.0 TDI-MOTORER

För det andra inställes remspänningen på remspännarna från Gates i motsats till den från Litens genom att vrida moturs istället 
för medurs (se bilden nedan). Korrekt inställning av remspännaren uppnås för båda remspännare på samma sätt och fastspänning 
görs alltid med det vridmoment som anges av tillverkaren. 
 

Du kan också besöka vår sida smartrep.info och ange artikelnummer 8647 29096, då får du ytterligare information och  
möjligheten att se en installationsvideo.
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VAG OE-nr.

03L109243B

03L109243C

03L109243D

03L109243F

Bilmärke Bilmodell

AUDI A1

AUDI A3

AUDI A4

AUDI A5

AUDI A6

AUDI Q3

AUDI Q5

AUDI TT

SEAT ALHAMBRA

SEAT ALTEA

SEAT EXEO

SEAT IBIZA V

SEAT LEON

SEAT TOLEDO IV

SKODA FABIA

SKODA OCTAVIA

SKODA RAPID

SKODA ROOMSTER

SKODA SUPERB

SKODA YETI

VW AMAROK

VW BEETLE

VW CADDY III + IV

VW CC

VW CRAFTER

VW EOS

VW GOLF PLUS + VI

VW JETTA III + IV

VW MULTIVAN V + VI

VW PASSAT + PASSAT CC

VW POLO

VW SCIROCCO

VW SHARAN II

VW TIGUAN

VW TOURAN

VW TRANSPORTER V + VI

Bilmodeller som är omfattade

VAG’s OE-nummer för remspännaren SKATTEMINISTERN PÅ  
BLIXT VISIT HOS TRISCAN

Tisdagen den 20 juni hade Danmarks skatteminister Karsten Lauritzen 
funnit tid i kalendern till att ta vägen förbi Triscan i Brabrand. Skatteministern 
hade följe av riksdagsledamot och politisk talesman Jakob Ellemann-
Jensen (V), politisk ledare för Vänster (V) i Aarhus, Laura Uggla och sin 
specialrådgivare Thomas le Dous.

Efter en kort företagspresentation av Triscans ordförande John B. Iversen 
var det dags till en debatt om framtida uppdelning av skatt, socialt ansvar, 
framtidsutsikter och de utmaningar och fördelar som Triscan ser på att 
driva ett internationellt företag från Danmark.  

Från vänster: Karsten Lauritzen, Jakob Ellemann-Jensen och John B. Iversen

Från vänster: Morten Hallum, Thomas le Dous och Karsten Lauritzen

Besöket avslutades med en rundtur, där Triscans logistik och IT-direktör, 
Morten Hallum visade runt i logistiken och svarade på frågor från gästerna.    
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NY SENSORBROSCHYR GER DIG EN ÖVERSIKT ÖVER TRISCANS OMFATTANDE 
SENSORPROGRAM

NEWS VOLUME 6

Med den nya 24-sidiga sensorbroschyr i handen får du enkelt 
och snabbt en översikt över Triscans omfattande sensor- 
program. Broschyren inkluderar bl.a. användbar kunskap 
om sensorernas funktion, systemkonstruktion, montering 
och felkällor.

Sedan introduktionen av de första 3 sensorgrupperna för lite 
mer än 2 år sedan har ytterligare 8 lagts till. Programmet är 
för närvarande uppe på 11 varugrupper och vi kan lova att fler 

kommer till. Då vi upplever att intresset för - och inte minst 
försäljningen av sensorer - bara stiger och stiger, anser vi att det 
är lämpligt att vi samlar vårt nuvarande program i en broschyr, 
som enkelt och snabbt ger en överblick över dess bredd. 

Broschyren är indelade i två delar - den första delen inne-
håller information om produktprogrammet - resp. sensorer för 
bromssystem och sensorer för motorstyrning. Den andra delen 
innehåller teknisk information om de olika sensortyperna:

• SENSORER TILL BROMSSYSTEM
 ABS-sensorer, slitage indikatorer

• SENSORER TILL MOTORSTYRNING
 EGR-ventiler, lambdasonder, luftmassemätare, gasreglage, vatten- 
 temperatur-sensorer, termokontakter, kamaxelläges-sensorer, vevaxel- 
 sensorer, tändspolar

• TEKNISK INFORMATION
 Viktig teknisk information om olika givartyper - illustrerad och detaljerad  
 beskrivning

Den nya broschyren finns på 4 språk: danska, tyska, engelska och svenska - och kan laddas ner från vår hemsida www.triscan.
dk/sv/produkter/motorstyrning (under produktinformation), rekvireras hos din Triscan kontaktperson eller gennom att kontakta 
Triscans kundservice på +45 8743 3333.
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NY SENSORBROSCHYR GER DIG EN ÖVERSIKT ÖVER TRISCANS OMFATTANDE 
SENSORPROGRAM

... och fler språk 
följer
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NÄR FELKODER INTE ÄR ENTYDIGA, GÖRS RESERVDELEN OFTA TILL SYNDABOCK
Det är inte alltid säkert, att de registrerade felkoder ger en rättvisande bild av vilka delar, som ska ersättas för att ta 
bort ett problem. Och alltför ofta leder det till frågan om kvaliteten på den ersatta delen, som logiskt sett inte löser det 
verkliga problemet.

Märke Bilmodell

OPEL ASTRA G

OPEL ASTRA H

OPEL CORSA C

OPEL MERIVA A

OPEL OMEGA B

OPEL SIGNUM

OPEL TIGRA TwinTop

OPEL VECTRA B

OPEL VECTRA C

OPEL ZAFIRA A

SAAB 9-3

Märke Bilmodell

OPEL ASTRA H

OPEL ASTRA H

OPEL SIGNUM

OPEL VECTRA C

SAAB 9-3

SAAB 9-5

Två exempel på detta är felregistreringar 
på OPEL-modeller med 1.8 bensinmotorer 
från 1997-2004 och de första OPEL- 
och SAAB-modellerna med 1.9 CDTI/ 
TiD-motorer. Båda exemplen underbyggs 
av de erfarenheter som Elektro Partner, 
som levererar hotline och tekniska lös- 
ningar till bilverkstäder i Danmark, Norge 
och Sverige (Autodata, TEXA, Delphi och 
Nextech) har gjort. Här säger direktör 
och innehavare Frank Donslund: ”För 
bensinmotorn är problemet i verligheten 
en hög känslighet för avvikelser i luft- 
mätningen. Ett fel på bara 0,1 volt vid 
full belastning kan räcka för att utlösa en  
lysande motorlampa i instrumentbrädan”. 
 
Felregistreringarna kommer typiskt att 
vara ett eller flera av följande:
 
P0130 – Lambdasensor kretslopp felfunktion
P0170 – Bränsle trim felfunktion
P0171 – Bränsle trim mager
P0300 – Slumpmässig feltänding registrerat
 
Vid 1.8 bensinmotorn kommer lambda-
sensorn (Triscan 8845 24008) oftast 
att bytas ut, men snart kommer motorns 
lampa att tända igen. Ofta returneras 
lambdasensorn som ett klagomål, 
även om det i verkligheten är antingen 
luftmassemätaren (Triscan 8812 24003) 
eller en bristande mjukvaras uppdatering 
av motorstyrningen, som är syndabocken.
 

Luftmassemätaren som används av GM 
i 1.8 bensinmotorer är använt i 37 olika 
bilmodeller med respektive 1.8 och 2.2 
liter motorer under åren 1994-2015, 
men också SAAB 9-3.

Vid 1.9 CDTI / TiD-motorerna, som 
är använda av OPEL och SAAB under  
perioden 2004-2012, finns det också 
anledning att vara extra uppmärksam 
när en av följande felkoder registreras i 
samband med lysande motorlampa:

P2280 – Luftflöde begränsat, läckage 
mellan luftfilter och luftmassemätare
P1909 – Partikelfilter
 
Är felkoden P2280, måste man som 
något av de första kontrollera:
 
 Luftfilter för tilltäppt
 
 Turboslangar och intercooler för läckage 
 
 Vridspjäll i insugningsröret
 

1

2

3

Om det inte här finns något fel kan en 
felaktig luftmassasignal på grund av en 
defekt luftmassemätare (Triscan 8812 
10010) vara den skyldige. Det är här 
värt att notera att ett stört luftflöde i  
intaget eller en felaktig luftmassemätning 
ofta orsakar tilltäppning av partikelfiltret 
och en P1909 felkod. Vid utbyte är det 
viktigt att se till att luftmassemätaren är 
i OE-kvalitet. Tyvärr finns det verkligen 
många luftmassemätare, som inte är 
i OE-kvalitet, vilket ofta medför att felet 
uppträder igen efter relativ kortsiktig 
drift. 
 
Bilmodeller under perioden 2004-2012 
är omfattat av problemet

1.9 CDTI-motorn finns också i flera Alfa 
Romeo (JTD) och Fiat (Multijet) modeller, 
men problemet ses inte här. Orsaken är 
förmodligen, att den använda mjukvaran 
till motorstyrningen inte är densamma, 
men bilproducentens egen. Sättet på 
vilket mjukvarans individuella parametrar 
spelar en tillsammans hårfint anpassning 
till varje bilmodell. Så även om motorn och 
komponenter är desamma, är det inte 
säkert att de samma problem uppstår vid 
skärningspunktet mellan bilmärken och 
modeller.

Triscan lambdasond 
8845 24008

Triscan luftmasse- 
mätare 8812 24003

Triscan luftmasse- 
mätare 8812 10010
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NÄR FELKODER INTE ÄR ENTYDIGA, GÖRS RESERVDELEN OFTA TILL SYNDABOCK

P0130 – Lambdasensor kretslopp felfunktion

P0170 – Bränsle trim felfunktion

P0171 – Bränsle trim
 mager

P0300 – Slumpmässig  
feltänding registrerat

? ?

?

? ??

?
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ABS TESTARE OCH KLIMAT-/SALTDIMMAKAMMARE 
ÄR TRISCANS NYA TESTUTRUSTNING

“Kvalitet är hög prioritet hos Triscan - internt genomför vi omfattande tester av både 

egna och konkurrerande företags produkter„  
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IN-HOUSE KVALITETSKONTROLL:  
FÖR SNABB RESPONS OCH BRA SERVICE
Kvalitet är hög prioritet hos Triscan. För att säkerställa en konsekvent hög kvalitetsstandard implementerar vi bl.a. revisioner hos 
våra tillverkare och stickprovskontroller vid mottagandet av varor på eget lager. Men internt genomför vi också mer omfattande 
tester av både våra egna och konkurrerande företags produkter. Två nyligen genomförda tester har åter visat, hur värdefullt detta 
arbete är, och bekräftat att beslutet att utöka våra egna testanläggningar är det rätta.

Det finns flera anledningar till, varför det är så viktigt att ha egna testanläggningar. Först och främst ger det oss en möjlighet att snabbt 
testa nya produkter från potentiella nya tillverkare. För det andra minskas väntetiden för kunden i ersättningsärenden avsevärt. För det 
tredje har vi möjlighet att testa konkurrerande produkter. Nyligen har vår produktchef Asger Thybo Geertsen bl.a. gjort överraskande 
upptäckt i samband med tester utförda på drivaxelmanschetter från ett väletablerat och erkänt premiummärke.

I samband med utförandet av ett jämförelsetest köpte vi fem slumpmässigt utvalda referenser från en av våra konkurrenter. Under den 
visuella inspektion, som vi utförde vid uppackningen, visade det sig till vår stora överraskning, att en av de fem referenserna redan visade 
tydliga tecken på sprickbildning i gummit. Efter att ha exponerats för ett accelererat åldrandeprov i vår ozonkammare hade alla fem referenser 
tydliga tecken på sprickbildning. Det kom mycket överraskande för oss att den ifrågavarande konkurrentens manschetter var av sådan dålig 
kvalitet. “Gummisammansättningen är extremt kritisk och förändringar i bara en enkel parameter kan få oanade konsekvenser. Det kan också 
bero på felaktig lagring och hantering av de olika material som ingår i materialsammansättningen”, säger Asger Thybo Geertsen.     

I ett annat exempel från senare tid, berättar en kund till oss, att han kan köpa bromsslangar till vårt inköpspris från en konkurrent. 
“Eftersom jag var övertygad om, att bromsslangar av hög kvalitet inte kan tillverkas till sådana priser, bestämde vi oss för att testa de 
nämnde produkter själva.” Resultaten från det första interna testerna gav oss anledning att tvivla på äktheten av själva slangen som 
användes. Vi fick därför externt genomfört ytterligare tester. Även om den använda slangen var försedd med både namnet på en välkänd 
och respekterad tillverkare och där var tryckt att det uppfyllde den nödvändiga J1401-standarden från SAE International, visade det sig 
inte att vara korrekt. Det var alltså tal om en förfalskning. “Slangen uppfyllde på inget sätt kvalitetsnivån och med en säkerhetsprodukt 
som en bromsslang, kan konsekvenserna vara katastrofala”. 

Noggrant urval och kontroll av tillverkare
För att säkerställa, att vi levererar en jämn hög kvalitet, måste tillverkarna väljas ut med försiktighet. En viktig del av arbetet för våra 
kollegor i produktavdelningen och en viktig del av vår urvalsprocess är, att vi alltid inspekterar produktionsanläggningarna. Här får vi en 
idé om hur produkterna tillverkas och ställer klargörande frågor. Varför ser produktionsprocessen ut som den gör? Vilka tester och 
kvalitetskontroller görs under produktionen? Hur registreras och används de insamlade data? “Jag gillar att prata om alla detaljer i 
processen. Det är något jag som tekniskt nörd älskar att göra”, avslutar Asger Thybo Geertsen med ett leende.

 Hittills är följande testutrustning tillgänglig i vårt interna “Triscan Test Center”:

 • Drag-/trycktestmaskin: För provning av bromsslangar, kablar, gasfjädrar, slangklammer etc.
 • Ozonkammare: Till test av alla typer av gummi
 • Parallelitets-/planhetstestare: Till kontroll av bromsskivor
 • ABS-, kamaxelläges- och vevaxel sensortestare
 • Termostattestare
 • Klimat-/saltdimmakammare: Till test av kvaliteten av korrosionsskydd

Vi har god erfarenhet av våra interna testfaciliteter. Den ökade servicen och den förbättrade och snabbare kontrollen är värt det.

Triscans nya saltdimmakammare - for korrosionstest Här fastgöres en handbromskabel i saltdimmakammaren för test
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DET ÄR TRYCK PÅ TRISCANS GASFJÄDRAR... 
I MER ÄN EN MENING!

Kom alltid ihåg att byta ut  
gasfjädrarna i par

VISSTE DU…  

Att Triscan själv producerar gas-
fjädrar?

Att Triscan också har ett brett  
program av universella gasfjädrar?
 
Att med de mer än 254 gasfjädrar 
och 41 beslag får du ett otal av 
kombinationsmöjligheter? 

Att Triscan också producerar kund-
specifika gasfjädrar?

Specifika behov kräver speciella 
lösningar - och dom hittar du också 
hos Triscan.

Du kan hitta katalogen på vår  
hemsida under “Produkter” och  
sedan “Produkt information”.

Ô
 

Ô
 

Ô
Vi utökar löpande vårt gasfjäder-program - och nu har vi gett det lite extra “gas”. Triscans redan breda program är nu uppe på 
mer än 1465 referenser i OE-kvalitet. Med program utvecklingen kan vi erbjuda en nästan 100% täckning av den europeiska 
flottan, om vi inte inkluderar exotiska sportbilar i täckningsanalysen. Oavsett vilken gasfjäder du saknar, kan du vara så gott som 

säker på, att Triscan har den.   
 

En gasfjäder förlorar sitt tryck över tiden - och under de kalla vintermånaderna sjunker trycket 
ytterligare p.g.a. den låga temperatur. Det är därför oftast på vintern, att en bilägare blir uppmärksam på, att något är fel och 
att ett utbyte kan vara nödvändig.

Gasfjädrar är nästan underhållsfria, men...
Det är alltid en bra idé att hålla gasfjäderns delar fri från rost eller smuts. Detta gäller särskilt gasfjäderns kolvstång, vilket 
annars kan leda till skada på gasfjäderns packning - och därigenom bli otät och förlora dess funktion. Undvik också att böja eller 
belasta gasfjädern i sidled.   

En av de senaste gasfjädrarna i programmet är till 
Opel Insignia Combo (varunummer 871024236)



“En gasfjäder förlorar sitt tryck över tiden - och under de kalla vintermånaderna  

sjunker trycket ytterligare p.g.a. den låga temperatur„
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MONTERINGSSATS MED SPECIALBULTAR  
TILL FORD, MAZDA OCH  

VOLVO LÄNKARMAR
Vi har upplevt stor efterfrågan på monteringssatser med  
specialbultar till totalt 9 länkarmar till Ford, Mazda och Volvo. 
Den bakomliggande och övervägande orsaken är, att bultarna 
MÅSTE bytas ut, eftersom de är låsbultar, som inte kan eller 
skall återanvändas. Dessutom är bultarna ofta medtagna av 
korrosion och mekanikern måste ofta skära av bultarna vid 
utbyte av länkarmen.

Monteringssats - Triscan # 8500 16400 - till de 9 länkarmarna 
är de samma och säljs som lös sats. Den passar till de bakre 
länkarmarna på de mycket populära bilmodellerna som listas här:

Det nya monteringssatsen med specialbultar passar på  
flera olika modeller inom Ford, Mazda och Volvo

Här kan du se länkarmen med monteringssatsens
enskilda delar

Varunummer Bilmärke/modell

8500105003 FORD C-MAX (DM2)

FORD FOCUS C-MAX

FORD FOCUS II (DA_)

FORD FOCUS II Cabriolet

FORD FOCUS II Sedan (DA_)

MAZDA 3 (BK)

MAZDA 3 (BK) Sedan

VOLVO C30

VOLVO CS40 II (MS)

VOLVO V50 (MW)

8500165019 FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

FORD FOCUS III

FORD FOCUS III Kasse/hatchback

FORD FOCUS III Sedan

8500165020 FORD KUGA II (DM2)

FORD KUGA II Van

8500165029 FORD GRAND C-MAX (2011)

850016517 FORD KUGA I

850016571 FORD C-MAX (DM2)

FORD FOCUS I (DAW, DBW)

FORD FOCUS I kombi (DNW)

FORD FOCUS I Sedan (DFW)

850016584 FORD C-MAX (DM2)

FORD FOCUS C-MAX

FORD FOCUS II (DA_)

FORD FOCUS II Sedan (DA_)

850016585 FORD FOCUS II kombi (DA_)

850016598 FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)

FORD C-MAX II Van

FORD FOCUS III

FORD FOCUS III Kasse/hatchback

FORD FOCUS III Kombi

FORD FOCUS III Sedan

VOLVO V40 hatchback



“Monteringssatsen med specialbultar passar till total 9 länkarmar

till Ford, Mazda och Volvo„
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MONTERINGSANVISNINGAR OCH 
ANVÄNDNING AV SPECIALVERKTYG 
VID GATES STRETCH FIT REMMAR

Under första kvartalet 2017 introducerade vi vår smartrep.info service under mottot: “Vi gör det lätt att göra det rätt”. 
Servicen riktar sig till verkstaden/mekaniken i förhållande till reservdelar, som har visat sig kräva särskild uppmärksamhet 
vid montering. Nu är 16 Gates Stretch Fit remmar som också omfattas av smartrep.info, bl.a. eftersom användningen av 
specialverktyg krävs vid montering.

Så här gör mekaniken  
Reservdelar som kräver särskild uppmärksamhet vid montering, är försedd med en tydlig etikett på förpackningen. Etiketten är 
förutom en varningstriangel också försedd med en webbadress - www.smartrep.info - och en QR-kod som går direkt till webbplatsen 
när man skannar den. På hemsidans startsida matas varunumret från produktens streckkodsetikett, varefter information om 
montering och eventuellt. obligatorisk användning av specialverktyg visas. 
Ett exempel på detta kan vara # 8640 601090SF till PSA 1.4 och 1.6 HDI-motorer (2005-2007), i vilket fall specialverktyg 
8640 SFT001 ska användas och remmen ska monteras på stödhjulet/spännrullen i en speciell ordning. 

Bakgrund
Det finns relativt få - och oftast dom samma reservdelarna 
i en produktgrupp - som står för de flesta reklamationer.  
Angivelse av orsak kan typiskt delas in i två kategorier - en 
som kan påverkas och en som är svår att göra något åt.

Den första kategorin, som är lätt att påverka (men tyvärr 
står för den stora majoriteten av reklamationsberättelser 
efter avslutad reklamationsbehandling), är delar där särskild 
hänsyn måste ges och ev. användas specialverktyg vid  
montering. Men vi kan tillsammans - mekaniken, grossisten  
och Triscan - göra något åt det, och det är just det smartrep.
info siktar mot.

Den sista kategorin, som är svår att hantera, är delar 
som från biltillverkarnas sida är dåligt utformad. Eftersom 
Triscan levererar reservdelar i OE-kvalitet, kommer delar 
som faller inom denna kategori, vanligtvis att ha samma 
brister som biltillverkarnas egna eftermarknadsdelar och 
vara känd av verkstäderna.
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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



Triscan a/s

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand
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