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HUR FUNGERAR VÅR NYA ABS-TESTARE  
- OCH HUR FÅR DU SOM KUND NJUTA AV VÅR 

INVESTERING?

ELEKTRISKA VATTENPUMPAR - NY PRODUKTPORTFÖLJ  
I PROGRAMMET AV VATTENPUMPAR

NYHET: Kan ett defekt fjäderbenslager vara farlig? • Nytt in-house testutrustning till 

EGR-ventiler • Ändring i Monroe’s stötdämpare program • Vad har en felkod vid tändning 

i cylinder 2 med ABS-systemet att göra? • Triscan kvalitetskontroll på stället - även i 

Asien • Växellådans reparation är inte bara ett jobb för specialister • Fortsatt framgång 

och utveckling i Europas största program av framvagnsdelar  • och mycket mer ...

UNDVIK PROBLEM VID  
REPARATION AV SERVOSTYRNING

40% UTÖKNING AV KAPACITET  
HOS CENTRALLAGRET

TRISCAN 

WIREPROGRAM: 

VI ÖKAR, 

FÖRBÄTTRAR 

OCH TESTAR!
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Produkter i  
OE kvalitet

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

Varje dag utgår varor från Triscans 3 distributionscentraler i Brabrand, Glostrup samt Iserlohn i Tyskland 

- till 35 marknader i Europa.
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40% UTÖKNING AV KAPACITET HOS CENTRALLAGRET • 8
Återigen har lagringskapaciteten hos centrallagret blivit alltför 

trångt och den sista möjligheten att bygga till utnyttjas nu i 
samband med byggandet av ett 2 820 m2 lager på 12 meters 

höjd, vilket måste vara klart i slutet av 2018 ...

KAN ETT DEFEKT FJÄDERBENSLAGER VARA FARLIG? • 20
Vill du vara klokare på, om det kan vara farligt att köra med en 
defekt fjäderbenslager? Vill du också gärna ha tips om, hur du 
eventuell upptäcker ett defekt fjäderbenslager? Då bör du läsa 
vidare här, där du både kan hitta svar på frågorna och inblick i 

funktionen av fjäderbenslagren ...

NYTT IN-HOUSE TESTUTRUSTNING TILL EGR-VENTILER • 4
För att säkerställa och utöka en hög service- och kvalitetsnivå 

investerar vi löpande i egen testutrustning. Vår senaste utrustning 
är en EGR-ventil testare. Här beskriver vi hur det fungerar - och 

varför in-house testutrustning har hög prioritet hos oss ...
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  vattenpumpar ...
 8 40% utökning av kapacitet hos  
  centrallagret ...
 10 Triscan wireprogram: Vi ökar,  
  förbättrar och testar ... 
 12 Fortsatt framgång och utveckling  
  i Europas största program av  
  framvagnsdelar ...
 14 Undvik problem vid reparation av  
  servostyrning ...
 16 Vad har en felkod vid tändning i  
  cylinder 2 med ABS-systemet att  
  göra? ...
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  biltillverkare  ...
 20 Kan ett defekt fjäderbenslager vara  
  farlig ...
 22 Triscan kvalitetskontroll på stället ...
 24 Hur fungerar vår nya ABS-testare ...
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  program ...
 30 Växellådans reparation är inte bara  
  ett jobb för specialister ...
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Vår in-house testutrustning kommer oss tillgodo 
under val av tillverkare, utveckling av nya produkter, 
stickprovskontroller och i reklamationshantering. “Under 
utvecklingsprocessen är det en stor fördel för oss, att vi 
kan testa själva de utvecklade produkterna. Exempelvis 
används testcentret till att matcha kvaliteten på våra 
produkter med originalprodukter. Men lika viktigt för oss, 
är att ge våra kunder snabb och precis feedback vid 

reklamationshantering”, säger Asger Thybo Geertsen, 
Produktchef hos Triscan.

Urval av våra tillverkare och den nya EGR-
ventilutrustningen 
EGR-ventilen är en viktig produktgrupp inom vårt ständigt 
växande program av sensorer. Faktum är, att EGR-ventiler 
ofta är mycket komplexa produkter, som utsättas för 

NYTT IN-HOUSE TESTUTRUSTNING TILL EGR-
För att säkerställa och utöka en hög service- och kvalitetsnivå investerar vi löpande i egen testutrustning. Vår senaste utrustn
Här beskriver vi hur det fungerar - och varför in-house testutrustning har hög prioritet hos oss. 

VISSTE DU ATT:

✔ Vi levererar eftermarknadens bredaste sortiment av sensorer 

✔ Alla våra sensorer är 100% funktionstestade

✔ Packningar är i de flesta fall en del av EGR-ventilen 
 (där detta inte är tillfället, kan de beställas som en lös del)

Produktkoordinator Lars Berthelsen med den nya EGR-ventilutrustningen

? ?
?

? ? ?

? ?
?
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-VENTILER
ning är en EGR-ventil testare. 

tunga belastningar. Processen att välja rätta tillverkare är 
därför mycket viktigt, och här är vår nya EGR-testare ett 
användbart verktyg. “En del av vår kvalitetssäkringsprocess 
är det grundliga urvalet av våra tillverkare. Vi kommer att 
besöka envar potentiell tillverkare för att på egen hand se 
deras produktionsprocess. Här har vi möjlighet att ställa 
djupgående frågor om produktionsmetoder, materialval/ 
-hantering och kvalitetssäkring. Vid sådana besök hittar 
man snabbt, att kvaliteten hos de olika tillverkarna kan 
variera mycket. För att säkerställa en hög och jämn 
kvalitetsstandard, kommer också existerande tillverkare att 
besökas regelbundet. Trots våra ansträngningar undviker vi 
inte helt att få klagomål. Är det så, kan vi ofta och väldigt 
snabbt undersöka delen med vår testutrustning och i en 
mycket detaljerad testrapport dokumentera, hurvida delen 
fungerar korrekt eller är defekt, säger Lars Berthelsen, 
Produktkoordinator hos Triscan.

Hur fungerar ett EGR-testare egentligt?  
För att kunna fastslå, hurvida en EGR-ventils öppnings-/
stängningsfunktion fungerar korrekt, testas spänningen (V) i 
det elektriska ventilreglaget. OEM-tillverkaren anger en övre 
och nedre spänningstolerans för varje EGR-ventil. Med vår 
nya testmaskin kan vi se, om ventilstyrningen ligger inom 
spänningstoleransen och om den tillämpade spänning och 
ventilens öppningsgrad följer OEM-tillverkarens specifikation.

Diagrammet visar med rött den av biltillverkarens fastställda övre och nedre tolerans (V) och 
testresultat för OEM-produkt (blå) och Triscan-produkt (grön)

Här ses hårdvaran som ingår i den nya testutrustningen

Triscans produktion av EGR-ventiler är föremål 
för bilindustrins stränga kvalitetssäkring 
standard IATF TS 16949: 2016!
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EXTRA ELEKTRISKA VATTENPUMPAR  
– NY PRODUKTPORTFÖLJ I PROGRAMMET AV VATTENPUMPAR

Triscan ref. 8600 29080

Ett ökande antal bilar är inte längre bara 
utrustade med en enskild vattenpump. 
Förutom kylsystemets primärpump kan 
elektriskt drivna extra vattenpumpar 
monteras av olika orsaker. Hos Triscan 
har vi nu tillfört 35 referenser av 
denna typen till programmet av primär 
vattenpumpar. 
 
Elektriska vattenpumpar är egentligen inte 
ett nytt fenomen. Sedan 2014 har vi haft 
flera primära elektriska vattenpumpar i 
vårt program. Det kan till exempel vara 
Triscan # 8600 11028 som är primär 
vattenpump på flera BMW-modeller 
under perioden 2004-2010, däribland 
1, 3, 5, 6, 7, X1, X5 och Z4.  
Elektriska extra vattenpumpar finner som 
omnämnt användning på ett ökande antal 
bilar, men är f.eks. redan använt på VW 
Jetta II, 1,6 TD från 1989 (Triscan # 
8600 10082) och framåt.

Extra vattenpumpar används till 
exempel till separat kylning av:

EGR-ventiler
Turboladdare
Kabinvärmare
Motorer med start/stopp-funktion
Oljekylare
Batteri- och kraftelektronik kylning i 

el- och hybridbilar
 
Ett exempel på detta är Audi Q5 
2.0 TDI från och med 2015, där 
extravattenpumpen används för att 
cirkulera kylvätska mellan motor och 
radiator/värmare till uppvärmning av 
kabinen.

Triscan ref. 8600 11028
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?????????

35 NYA REFERENSER AV 
EXTRA VATTENPUMPAR

“Alla Triscan vattenpumpar är tillverkade enl. kvalitetsstandard IATF TS 16949. 

Till exempel utförs 100% kontroll av pumparnas täthet, livstidstest etc. på 

testutrustning, som är specificerad av bilfabrikerna„
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40% UTÖKNING AV KAPACITET HOS  
CENTRALLAGRET

Återigen har lagringskapaciteten hos centrallagret blivit alltför 
trångt och den sista möjligheten att bygga till utnyttjas nu i 
samband med byggandet av ett 2 820 m2 lager på 12 meters 
höjd, vilket måste vara klart i slutet av 2018.   
Det er ikke første gang vi udvider på matriklen i Brabrand. 
Det är inte första gången vi utökar vårt varulagerkapasitet i 
Brabrand. Den senaste utökningen av lagringskapaciteten ägde 
rum under 2011, där ett lager på 1.600 m2 och 10.5 meter 
togs i bruk och 2016 utökades administrationen i Brabrand. “Vi 
har nått gränsen för det möjliga här i Brabrand. Om vi logistiskt 

fortsätter att förbli supereffektiva och samtidigt måste möta våra 
tillväxtmål, måste vi återigen utöka lagringskapaciteten, säger 
Logistik och IT directör Morten Hallum och fortsätter: “Totalt 
når vi nästan 23 000 m2 lager och administration, när vi räknar 
med våra avdelningar i Glostrup, Iserlohn och Saarbrücken. 
Här i Brabrand får vi med utökningen tillfört ytterligare 40% 
lagringskapacitet, eftersom vi bygger på en höjd av 12 meter”.   

Men också i utlandet har vi utökat vår kapacitet. I 2016 nästan 
tredubblades lagringskapaciteten i Tyskland, då lagret i Hagen 

Så är vi igång! Första tecknet på att här kommer en tillbyggnad - liksom 20 nya parkeringsplatser

2.820 m2 byggs till de redan ca. 9 800 m2 på centrallageret i Brabrand
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flyttades till nya och större lokaler i Iserlohn, som ligger i 
närheten av Dortmund. “Den tyska marknaden är vår största 
tillväxtmarknad och fortsätter att utvecklas i en mycket positiv 
riktning för oss. För att möta våra tyska kunders efterfrågan 
på hög leveranskapacitet och hastighet var det nödvändigt, 
säger Försäljnings- och marknadschef Steen Ray Pedersen 
och tillägger: “Vi har mycket snabbt konstaterat, att beslutet 
var det rätta - och vårt nya setup i Iserlohn går utöver 
förväntningarna”.

Triscans CEO, Michael Juul Hansen (tidigare CEO hos FTZ 
Autodele & Værktøj A/S), som ersatte John Iversen på posten 
i maj 2017, välkomnar utvecklingen. “Efter 1 år 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.
Triscan har varit på en fantastisk 

Logistik- och IT-direktör Morten Hallum är projektledare för expansion av centrallageret i Brabrand

Det finns plats för många fler gula lådor i den nya byggnaden

2011 expanderade Triscan Brabrand lageret med 1 600 m2

resa och har kontinuerligt lyckats att anpassa och utveckla 
sig i förhållande till branschen och omvärlden. Med en sund 
ekonomi, fortsatt god försäljningsutveckling och en betydande 
expansion av våra lager i Danmark och Tyskland, har vi det 
rätta fundament. 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. Jag ser ödmjuk fram emot att bidra till, att 
vi fortfarande kan utvecklas med våra kunder”.
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TRISCAN WIREPROGRAM: 
VI ÖKAR, FÖRBÄTTRAR OCH TESTAR!

Triscan broms wire

Original eftermarknads broms wire

Med mer än 100 nya wire erbjuder Triscan nu inte mindre än 3 430 referenser i wireprogrammet - och täcker således över 
96% av den europeiska flottan inom de primära wiretyperna.

Men wireprogrammet innehåller också växlings wire, choke wire, hastighetsmätare wire, huv- och gas wire och släpvagns wire. 
Med andra ord täcker vi nästan alla behov.

Om inte OE-designen lämnar utrymme för förbättringar, tillverkas alla våra wire enligt OE-specifikationer. Det innebär att alla 
kopplingar, beslag, skydd, etc. är 100% motsvarande till den ursprungliga wiren. Detta garanterar dig den bästa lösningen med 
avseende på säkerhet och installation.

Förbättring av OE handbroms wire 8140251127/8140251128 
I de fall där en OE reservdels konstruktion visar sig vara olämplig, utvecklar vi ibland en förbättrad eftermarknadsversion. Detta 
är fallet för vår handbroms wire 8140251127 och 8140251128, som har ändrats på flera områden. Beroende på vilken 
orignal eller eftermarknadsvariant du kan stöta på, kan en eller båda av följande olägenheter uppstå:

• Wiren kan monteras omvänt
• Metall låsring på kaliber rostar bort

Omvännt montering
För att undvika vattenintrång, är ena änden av wiren försedd med en manschett. Vänds wiren felaktigt - wireänden monteras vid 
samlingsstycket och vice versa - tränger vatten och smuts snabbt in i wiren, vilket avsevärt minskar livslängden.

3 430  
REFERENSER 

PÅ LAGER



Korrekt montering av original eftermarknads broms wire Korrekt montering av Triscan broms wire

Produktchef Asger Thybo Geertsen 

Metall låsring
Låsringen i metall, som wireänden på wiren är försedd med, är inte rostfritt och korroderar relativt snabbt. Som ett resultat 
härav glider wireänden in och ut ur wirens beslag, i vilken den ska hållas fast, varvid damasken - som måste förhindra att vatten 
tränger in - blir skadad och läckande.  

Ovanstående problem uppstår inte med Triscans förbättrade version av wiren. Med en simpel designändring har vi förhindrat, 
att wiren kommer att vändas om. Dessutom har vi med utvecklingen av en låsring i plast gjort, att det inte kan korrodera.

VISSTE DU:

✔ Triscan utför hållbarhetsprovning på sina wire? Wiren utsätts för ett 100 kg dragprov. Dessutom utförs hållbarhetsprov  
 med 1,5 miljoner repetitioner med 50 kg belastning

✔ Wirens korrosionsskydd testas i salt dimma kammare?

✔ Gummikvalitetens åldring testas i ozon kammare?

Felaktig montering är omöjliggjort med Triscans förbättrade 
broms wire

M
ER ÄN 

100 NYA W
IRE!

 
8140251127/8140251128 PASSAR TILL: 

NISSAN PRIMASTAR BUSS/SKÅP

OPEL VIVARO CHASSI/COMBI/SKÅP

RENAULT TRAFIC II BUSS/CHASSI/SKÅP
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2017 var på många sätt ett underbart år för Triscan. Dels 
slutade året med tilldeling av priset som årets leverantör 
på Auto Awards, men det lyckades också att hålla takt i 
förhållande till utveckling  av programmet av framvagnsdelar. 
Programmet är fortfarande det mest omfattande i Europa, 
produktgruppen har tecknat ett betydande framsteg, och 
utbyggnaden av delar till både el- och hybridbilar har kommit 
bra från början. 

“Vi har utökat programmet av framvagnsdelar med mer än 
600 nya referenser i 2017”, säger produktchef Asger Thybo 
Geertsen och fortsätter: “Det totala programmet innehåller nu 
7.384 referenser och med en täckning på totalt 98,18% av 

FORTSATT FRAMGÅNG OCH UTVECKLING I EUROPAS 
STÖRSTA PROGRAM AV FRAMVAGNSDELAR

Försäljnings- och marknadschef Steen Ray Pedersen

den europeiska bilparken, kan vi fortfarande stoltsera oss av 
titeln europeisk mästare i framvagnsdelar”.

Markant framsteg i försäljning och utveckling av 
framvagnsdelar
Inom försäljning av traditionella framvagnsdelar, däribland 
länkarmar, spindelleder, krängningshämmare och styrleder, 
har 2017 stått för en framgång på mer än 20%. Framgången 
i försäljningen av framvagnsdelar, som Triscan på eget initiativ 
har börjat utveckla och producera av, har varit ännu större - 
mer än 25%. “Det är självklart mycket tillfredsställande att 
se, att vi har rätt med hänsyn till att starta utveckling och 
produktion av delar, som hittills inte har varit tillgängliga för 
det professionella  eftermarknaden”, säger Försäljnings- och 
marknadschef Steen Ray Pedersen.

Framvagnsdelar til el- och hybridbilar
De första delarna till el- och hybridbilar finns redan på hyllorna 
hos Triscan och många nya kommer att komma under 2018. 
“Vi utökar redan vårt program av framvagnsdelar till också att 
inkludera el- och hybridbilar. Vi har till exempel redan delar till 
Nissan Leaf och Renault Zoe på lager, medan delar till bl.a. 
Tesla är på väg”, förklarar Asger Thybo Geertsen och fortsätter: 
“Vi utvecklar bland annat länkarmar, krängningsstabilisatorer, 
styrleder, bussningar till kaross och hjullager till Tesla”.
 
Utvecklingen inom styrväxlar, rattstänger och servopumpar
Flera teknologiska nyskapelser, här under elektriska mekaniska 
styrväxlar, elektriska rattstänger och elektriska servopumpar, 
har kommit till över tid och används i ett stadigt ökande antal 
bilmodeller. Dessa typer av styrväxlar och servopumpar ingår 
också i Triscans program av framvagnsdelar.
 
Ett program med många fördelar för både grossisten och 
verkstaden
Det finns många fördelar förknippad med att välja Triscans 
program av framvagnsdelar. “Med Triscan som leverantör, 
kan du nästan slutföra alla förfrågningar. Till detta kommer, 
att man är säkrad delar i hög och likartad OE-kvalitet, säger 
Försäljnings- och marknadschef Steen Ray Pedersen och 
lägger till: “I både vårt eget katalog- och ordersystem TriWeb 
som i TecDoc/TecCom är det enkelt att hitta all relevanta 
information om produkterna och inte minst beställa dem”.

VISSTE DU:

• Att Triscans reservdelar då med särskild hänsyn måste ges och ev. Användas 
av specialverktyg är tydligt märkta med en särskild etikett som denna? 

• Att du bara ska skanna QR-koden eller gå till smartrep.info och hädanefter 
ange artikelnumret för att få användbara tips och tricks för korrekt och 
problemfri reparation?

• Försök till exempel att gå till smartrep.info och ange 886011013!

Triscan smartrep.info - vi gör det enkelt att göra det lätt och rätt!



DET TOTALA PROGRAMMET INNEHÅLLER 
NU 7.384 REFERENSER...

“De första delarna till el- och hybridbilar finns redan på hyllorna hos Triscan  

och många nya kommer att komma under 2018„
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Det är oundvikligt att servosystemet 
kommer att bli förorenat efter en tid. 
Små mängder partiklar - till exempel 
små bitar av plast, gummi och metall - 
ansamlas naturligt i hydrauloljan. 
 

Bild av förorenad hydraulolja under 
mikroskop 

“Ett mycket vanligt problem, som jag 
har sett många exempel på, är där 
föroreningen har varit så våldsam, att 
filtret i oljetanken var helt igensatt. Ofta 
är mekanikerna inte medvetna om att 
rengöra eller byta ut filtret, eftersom 
de inte vet att det finns där. Om du 
inte rengör eller ersätter det, riskerar 
du att minska oljeförsörjningen till 

UNDVIK PROBLEM VID REPARATION AV  
SERVOSTYRNING
Att byta ut en defekt styrväxel eller servopump är vanligtvis en tidskrävande och dyr reparation. Därför är det extra 
irriterande när servostyrningen igen efter en tid är defekt, och det därefter visas att det kunde undvikas. Alltför ofta 
glömmer mekanikerna att rengöra hydraulsystemet vid installation av den nya servopumpen eller styrväxel. Livslängden för 
både den nya reservdelen och de övriga komponenterna i servosystemet kommer att minska kraftigt om servosystemet 
inte är ordentligt rengjort. 

pumpen som börjar kavitera - dvs. 
generera luftbubblor”, säger Troels 
Madsen, Produktkoordinator hos 
Triscan och fortsätter: “Problemet 
med föroreningen är, att det med 
tiden orsakar slitage på exempelvis 
packningar, som blir läckande. Rengör 
därför alltid hela hydraulsystemet, när 
en felaktig komponent bytas ut”. 
 
Ovanstående metod rekommenderas 
i de fall då mängden av föroreningar 
är begränsade. Om det har skett stor 
skada på en styrväxel eller servopump 
krävs det att du följer en annan - och 
mer omfattande - procedur (triscan.
dk/sv/produkter/framvagnsdelar).

Efter rengöring av bilens servosystem är 
det skapad de bästa förutsättningarna 

för, att en ny styrväxel eller servopump 
får de optimala driftsförhållanden och 
en lång livslängd.

En otät styrväxel damask kan vara 
dyr
När pratet faller på föroreningar i 
servosystemet, är det vanligtvis den 
förorening, som nämndes i början 
av artikeln. Men föroreningar kan 
också komma från utsidan. En defekt 
styrväxel damask, som tillåter smuts 
att nå tätningarna på styrväxlarna 

Produktkoordinator Troels Madsen från Triscan

1. Töm existerande vätska

2. Rengör/byt ut filter

3. Rengör systemet för rester av den gamla  
 vätskan och andra föroreningar - använd  
 rengöringsmedel/ tillsatsmedel*

4. Installera den nya pumpen/styrväxeln

5. Fylla på den nya vätskan

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

och dels tillåter vatten att tränga in 
med efterföljande korrosion, kommer 
slutligen att leda till ett otät och defekt 
styrväxel. Därför Kontrollera därfor 
alltid styrväxel damaskerna och byta 
ut dom om nödvändigt. Oavsett om du 
väljer en vagnspecifik eller universell 
damask är det inte avgörande. Viktigt 
är bara att damasken håller tätt.   
 

Vagnspecifik styrväxel damask från 
Triscan (ref.: 8500 10021) - passar till 
Ford S-Max och Galaxy 

Duraboot universell styrväxel damask 
från Triscan (ref.: 8500 210) 



Elektrisk rattstång till  
Fiat Punto 

Elektrisk mekanisk styrväxel från Triscan 
(ref.: 8510 29439) - passar till VAG 

Elektrisk servo pump  
från Triscan (ref.: 8515 24625) 
- passar till Opel Astra och Zafira 

Elektrisk hydraulisk 
styrväxel sats från 
Triscan 
(ref.: 8510 2400105) 
- passar till Opel Astra 
och Zafira 

Mekaniska hydrauliska servosystem är 
nere för räkning
Med önskan att förenkla service och 
reparation, spara plats och minska 
bränsleförbrukningen från bilar, har där 
under de senaste årtionden utvecklats 
olika alternativ till det mekaniska 
hydrauliska servosystemet.

Elektrisk hydraulisk
På vissa modeller från Ford, Opel, 
Skoda, Seat och VW hittar du elektriska 
hydrauliska servosystem. I grova termer 
är den enda skillnaden mellan den och 
det mekaniska hydraulsystemet, att 
servopumpen är elektrisk och därmed 
kan slås på och av efter behov. 
 

Elektrisk mekanisk
Ett annat alternativ är det elektrisk 
mekaniska styrväxeln. Här är det 
hydrauliska systemets arbete övertaget 
av en elektrisk motor monterad direkt på 
styrväxlen. Elmotorn aktiveras endast i 
situationer, där en “extra hand” krävs på 
ratten. Denna typ av styrväxel finns på 
modeller av Chevrolet, Dacia, Mitsubishi, 
PSA, Renault, Smart, Suzuki, VAG. 
 

Elektriska rattstänger - EPS (Electric 
Power Steering)
EPS-teknologien är idag mycket utbredd 
i stora, små och medelstora bilar, 
till exempel Fiat 500, Hyundai i10, 
Nissan Micra, Opel Corsa och Renault 
Scenic. Den elektriska rattstången är 
monterad inuti bilen och styrs av bilens 
ECU. Rattstången är fäst till en manuell 
styrväxel via en kollisionsskyddad axel.

 

1

1
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“Ofta är orsaken till felaktig signal  

att ABS-ringen och ABS-sensorn berör varandra„  

FELKODER KAN VARA MISSVISANDE - ETT 
FALL FRÅN VERKLIGA LIVET...
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VAD HAR EN FELKOD VID TÄNDNING I  
CYLINDER 2 MED ABS-SYSTEMET ATT GÖRA?
Vi har tidigare berättat om hur felkoder kan vara missvisande och föranleda mekaniker att ifrågasätta kvaliteten på en ersatt 
reservdel. Nyligen upplevde vår Produktkoordinator Søren Nielsen på egen hand hur felkodsläsningen på hans BMW 320i (E90) 
pekade i fel riktning i förhållande till var själva problemet var lokaliserat. 

Efter några gånger att ha upplevt ojämn motor uppsökta han 
sin lokala verkstad och bad dem att titta på problemet. En 
felkodsläsning visade tydligt att det fanns ett fel på cylinder 2. 
Tändspolen som är av typen ”Coil on plug” ersattes, men strax 
efter upplevt han igen ojämn motor. 

Ännu en gång visade felkodsläsningen, att det fanns tändningsfel 
på cylinder 2 och det var därför ganska närliggande att ifrågasätta 
kvaliteten på den ersatta tändspole. Utbytet av tändspolen ledde 
dock inte till att problemet med ojämn motor löstes.

Søren Nielsen kontaktade därefter Frank Donslund från Elektro 
Partner, som levererar hotline och tekniska lösningar till 
bilverkstäder i Danmark, Norge och Sverige (Autodata, TEXA, 
Delphi och Nextech), för att höra om de hade kännedom om 
liknande episoder. Frank Donslund kunde säga, att där på dessa 
modeller kan förekomma sporadiska förseningar eller ESP-fel i 
samband med en felaktig signal från de bakre ABS-sensorerna. 
“Ofta är orsaken till felaktig signal att ABS-ringen och ABS-
sensorn berör varandra. Det händer typiskt när rost över tiden 
har bildats mellan ABS-ringen och drivknuten,  vilket orsakar att 
ABS-ringen, som är gjord av en tunn metallplatta, växer”, säger 
han och fortsätter: “ESP-systemet tolkar den felaktiga signalen 
som hjulspinn och reagerar genom att minska motoreffekten, vilket 

Bilder av drivaxel med defekt och OK abs-ring (Autodata) 

Tändspole # 8860 11013 

ABS-ring # 8540 10403

får föraren att kännas som om motorn stannar under körning. 
Problemet är särskilt märkbart, när farthållaren är aktiverad och 
kan också resultera i ökad bränsleförbrukning motsvarande ca 2 
km mer per. liter bensin”.

Tillbaka på verkstaden ersattes bakaxelns ABS-ringar och bilen har 
sedan körts perfekt. Tändspolen som ursprungligen proklamerades 
till att vara den skyldige hade alltså ingenting att göra med 
problemet. 

Frank Donslund, Elektro Partner
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“Vikten av att ha koll på kvalitetssäkring och leverera en kvalitetsprodukt  

är minst lika viktigt för Triscan som för biltillverkarna„  

NY KVALITETSSÄKRINGSSTANDARD 
• IATF TS 16949: 2016...



19

Vikten av att ha koll på kvalitetssäkring och leverera en 
kvalitetsprodukt är minst lika viktigt för Triscan som för 
biltillverkarna. “Vi gör mycket av vårt kvalitetssäkringsarbete. 
Det är därför helt väsentligt, att vi håller oss uppdaterade om 
de krav, som biltillverkarna ställer till sina underleverantörer. De 
allra flesta av våra tillverkare levererar redan till biltillverkarna, 
men inte desto mindre har vi lärt oss mycket på kursen och 
har blivit ännu skarpare att veta vad vi ska leta efter och fråga 
om, när vi besöker produktionen hos våra leverantörer “, säger 
Asger Thybo Geertsen, Produktchef på Triscan.

“Med den nya standarden har vi fått möjlighet att införliva 
speciella och skärpta krav till kvalitetssäkringen i vår 
leverantörs kvalitetssäkringssystem. Dessutom har kraven 
på företagets interna revision skärpts. Det betyder, att där 
inom kvalitetssäkring, tillverkningsprocess och produkt, är 
namngivna personer hos våra leverantörer, som är ansvariga 
för att förstå och redogöra för de specifika kraven, som vi 
ställer till produktion av Triscans delar - och att de respekteras, 
avslutar Asger Thybo Geertsen.  
  
Den nu ersatta ISO/TS 16949-standarden, såg ljuset i 1999, 
och kom till i ansträngningarna av att skapa en gemensam 
standard för design, utveckling, produktion och installation 
samt service av bilrelaterade produkter. Standarden som 

används främst av europeiska och nordamerikanska 
biltillverkare är en överbyggnad till den allmänt använda ISO 
9001-standarden. Det utvecklades i samarbete mellan 
International Automotive Task Force (IATF), en grupp främst för 
europeiska och nordamerikanska biltillverkare, däribland BMW 
Group, Daimler AG, Ford Motor Company, General Motors 
Company, PSA-gruppen, Renault, Volkswagen AG och andra. - 
och den tekniska kommittén hos International Organization for 
Standardization (ISO).

Den nya standarden IATF TS 16949: 2016 har utvecklats och 
administrerats av IATF, men som tidigare krävs en ISO 9001: 
2015-certifiering. Den nya standarden är delvis anpassad till 
teknisk utveckling, men har också skärpts på flera områden. 
Vid slutet av 2018 kommer ytterligare 103 krav att läggas till 
standarden.   

Som leverantör till en biltillverkare har man alltid varit underkastat mycket strikta krav med hänsyn till intern kvalitetssäkring. 
Den standard, som särskilt europeiska och nordamerikanska biltillverkare kräver följt av sina leverantörer har nyligen blivit 
ändrat, uppdaterat och skärpt. För att vara fullständigt uppdaterad kring de förhållande, som är avgörande för Triscan, 
har vi nyligen hållit en egen kurs för våra kollegor i produktavdelningen, med hjälp av Teknologiskt Institut.

SKÄRPTA KVALITETSKRAV FRÅN BILTILLVERKARE - 
TRISCAN FÖLJER MED

Enligt Produktchef Asger Thybo Geertsen finns det alltid utrymme för förbättring - även för de stora aktörerna på marknaden
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Defekta fjäderbenslager påverkar bilens 
köregenskaper negativt på flera sätt. 
Beroende på i vilken utsträckning fjäderbens-
lagret är skadad kommer man att uppleva:

• Ökad bromslängd
• Försämrat kör- och styregenskaper
• Ändring i spårning
• Ojämnt däckslit
• Större slitage på stötdämpare

Av det skälet är det ingen tvekan om, 
att det är farligt att köra i en bil med 
defekta fjäderbenslager. Förutom 
säkerhetsaspekten, finns det också ett 
ekonomiskt incitament till att ersätta 

KAN ETT DEFEKT FJÄDERBENSLAGER VARA FARLIG?
Vill du vara klokare på, om det kan vara farligt att köra med en defekt fjäderbenslager? Vill du också gärna ha tips om, 
hur du eventuell upptäcker ett defekt fjäderbenslager? Då bör du läsa vidare här, där du både kan hitta svar på frågorna 
och inblick i funktionen av fjäderbenslagren. 

Triscan fjäderbenslager 

defekta fjäderbenslager. Med tiden 
kommer defekta fjäderbenslager att orsaka 
följdskada på andra delar av undervagnen 
- och därigenom ytterligare och onödiga 
reparationskostnader för bilägaren.

Fjäderbenslagren är en viktig del av 
undervagnen och förbinder fjäderbenet 
med karosseriet. Framaxelns två 
fjäderbenslager säkerställer, att 
fjäderbenet kan rotera under styrrörelser 
och därigenom säkerställa jämn och 
precis kontroll. Dessutom säkerställer 
fjäderbenslagren att fjäderbenet 
kan ändra vinkeln i förhållande till 
karosseriet. Dämpningsegenskaperna hos 

fjäderbenslagren säkerställer, att ljud och 
vibrationer i undervagnen inte överförs till 
karosseriet.

Även om ett fjäderbenslager är konstruerat 
till att hålla fordonets livslängd, kan de, på 
grund av körstil, slitage, hög belastning 
eller yttre påverkningar som frost, salt, 
fukt och temperatursvängningar, ge ett 
slitage tidigare.

Så upptäcker du ett defekt 
fjäderbenslager 
Det finns flera tecken, som du bör vara 
uppmärksam på, om du vill upptäcka ett 
defekt fjäderbenslager:

• Om du hör en hög bump, när du kör 
över ett hål i vägbanan eller liten dämpade 
bump under normal körning, kan det 
indikera ett defekt fjäderbenslager. 

• Om styrningen verkar tungt, rör sig 
med ryckningar och har mer avlagringar 
eller reagerar med fördröjning.

• Med motorn startade och handbromsen 
dragit, vrider du ratten lätt till vänster 
och därefter till höger. Utanför bilen är 
en person som lyssnar uppmärksamt. 
Om det finns en knakande eller slipande 
ljud kan en eller båda fjäderbenslagrerna 
vara defekta.

Omfattande program av fjäderbenslager 
I Triscans mycket omfattande - ja 
faktiskt Europas största program av 
framvagnsdelar till eftermarknaden - 
finns det hjälp att hämta, om du saknar 
nya fjäderbenslager. 

Bland våra 7384 framvagnsdelar, hittar 
du över 300 fjäderbenslager/satser 
i premium kvalitet. Hitta dem i vår 
e-katalog, TriWeb eller i TecDoc.

Exempel på defekta fjäderbenslager 



OMFATTANDE PROGRAM AV 
FJÄDERBENSLAGER ...

“Bland våra mer än 7384 framvagnsdelar, hittar du över 300 fjäderbenslager/satser  

i premium kvalitet. Hitta dem i vår e-katalog, TriWeb eller i TecDoc„
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Kanske du redan vet att våra produktansvariga, som 
en del av vår urvalsprocess, besöker våra tillverkare? 
Kanske du också vet, att våra produktansvariga 
regelbundet utför revisioner hos våra tillverkare och 
att vi slumpmässigt utövar kontroller på våra lager? 
Men visste du också, att vi utför kvalitetskontroll på 
stället -  även om det ligger i länder långt ifrån oss?    

I strävan efter mer affärer och försäljning går det ofta för fort 
för även de mycket stora superbrands på fordonsindustrins 
eftermarknad. Med ett stark varumärke i ryggen är det 
naturligtvis extra frestande att utvidga sitt sortiment 
till produkter som ligger utanför kärnverksamheten och 
kompetensen. Ibland går det bra, men i vårt testcenter har vi 
upprepade gånger hittat exempel på hur illa det kan vara, när 
vi har testat kvaliteten på konkurrerande produkter.

Om du tillhör gruppen av marknadsledare/superbrands kan du 
vanligtvis relativt lätt undslippa - titta bara på hur biltillverkare 
kommer undan med dåligt utformade delar för efterföljande 
stora problem för biltillägare, verkstäder och grossister. För 
Triscan är det emellertid en helt annan fråga, och därför har vi 
alltid tagit kvalitetssäkring mycket allvarligt, vilket återspeglar en 
mycket låg genomsnittlig reklamationsprocent på bara 0,33%.

TRISCAN KVALITETSKONTROLL PÅ STÄLLET - ÄVEN I ASIEN

För att kunna leverera 
reservdelar till konkurrens-
kraftiga priser, tillverkar 
vi reservdelar i det mesta 
av världen. Ju längre bort 
produktionen sker - desto mer 
kvalitetssäkrings åtgärder 
vidtas. I Fjärran Östern har vi 
haft ett nära samarbete med 
ett ingenjörsföretag i mer 
än 8 år, varav 4 anställda är 
heltidsanställda med bl.a. att 

Varje Triscan sensor genomgår 100% kvalitetskontroll

utföra kvalitetskontroll hos våra tillverkare – ett samarbete, 
som har fungerat mycket tillfredsställande för båda parter.

“Vi implementerar kvalitetskontroller på stället med fokus på 
kritiska parametrar, för att höja nivån och säkerställa hög och 
jämn kvalitet”, berättar Asger Thybo Geertsen, Produktchef 
hos Triscan, och fortsätter: “Jämfört med merparten av 
våra konkurrenter visar vi synlighet av vår närvaro. För våra 
producenter är vi därmed inte bara en kund i Europa. Vi ställer 
kritiska frågor till anställda i produktionen och speciella krav 
till produktionsprocesser och kvalitetskontroll, när de arbetar 
för oss”.
 
Det är av största betydelse, när tillfälliga fel upptäcks vid 
genomförandet av kvalitetskontroller på stället. På så sätt 
förhindras det att fel först upptäcks när varan lagras på eget 
lager eller i värsta fall efter försäljningen av varan.

Triscan representeras ofta i hela produktionen, där vårt folk löpande tar provar och gör 
slutkontroll av förpackningen

Under tillverkningen av våra sensorer utförs löpande 
kvalitetskontroll och avslutas med ett 100% funktionstest av 
varje sensor. Vi säkerställer att de använda hall-effektchipsen 
i exempelvis våra ABS-, vevaxel- och kamaxelsensorer är 
identiska med de som används i originalprovet. Genom 
röntgenfotografering av originalprovet kan varunummer och 
fabrikat på chipet bestämas exakt. Dessutom inkluderar vår 
kvalitetskontroll på stället exempelvis kontroll av dimensioner, 
kontakter, ledningslängd, materialkvalitet och evt. krav till 
antistatisk förpackning.

James Zhao och Asger Thybo Geertsen vid inspektion 
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“Vi implementerar kvalitetskontroller på stället med fokus på kritiska parametrar,  

för att höja nivån och säkerställa hög och jämn kvalitet„

TRISCAN RESERVDELAR PRODUCERAS 
I STORA DELAR AV VÄRDEN...

100% 
 KVALITETS- 
 KONTROLL
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På grund av den mycket positiva effekten, som vårt Triscan Test Center har på vår service gentemot kunderna och våra 
interna kvalitetssäkringsprocesser, fortsätter vi att investera i att utöka vår testutrustning. Nyligen har vi byggt en ABS-
testare och här beskriver vi hur det fungerar och varför det är värdefullt. 

För att kunna erbjuda det bredaste utbudet av ABS-sensorer på marknaden, handlar vi med mer än 23 olika tillverkare. “Vi 
levererar cirka 1 500 olika ABS-sensorer, som genomgår en 100% funktionskontroll i tillverkningsprocessen. Vi använder bl.a. 
vår interna testutrustning i utvecklingsfasen av nya sensorer för att säkerställa, att de följer OE- specifikationerna. Vi använder 
också testenheten till att skicka ett väldokumenterad svar till våra kunder i reklamationssaker, säger Asger Thybo Geertsen, 
Produktchef hos Triscan, och fortsätter: “Tekniken som används i ABS-sensorer är densamma som används vid kamaxelläges 
och vevaxel sensorer och vår testutrustning används i detta hänseende till samma syfte”.

Två typer av ABS sensorer 
Det finns i princip två typer av ABS-sensorer. Den enklaste typen är en passiv sensor med inbyggd magnetisk spole. Denna typ 
kan ofta kännas genom att ha en stycke synlig metall på sensorhuvudet. Tillsammans med en roterande ABS-ring med tänder, 
genererar sensorn en sinuskurva när den anslutas till ett oscilloskop. Denna typ av sensor finns med både 2 och 3 ledningar 
och i sistnämnda versionen används den tredje ledningen enbart till ljudisolering. 

Mekaniker felsöker ofta på passiva ABS-sensorer genom enbart att mäta sensornas motstånd med hjälp av en multimeter. Men 
i verkligheten kräver det också en mätning av magnetspolens förmåga att generera ett magnetfält/induktion, för att avgöra 
huruvida den fungerar korrekt. Induktion mäts i milihenry (mH) och det finns speciella multimetrar, som kan mäta induktion. 
Felsökning baserad enbart på motståndsmätning kan dessutom felaktigt få mekaniker att tro, att andra delar av ABS-systemet 
är defekt - till exempel en ABS-ring eller ABS-modulen. 

HUR FUNGERAR VÅR NYA ABS-TESTARE OCH HU
INVESTERING?

Produktkoordinator Frederik Ringby Rathje tester ABS-sensor på den nya in-house testutrustning, som Triscan själv har utvecklat
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R FÅR DU SOM KUND NJUTA AV VÅR  

VISSTE DU ATT:

✔ Alla tillverkare av OE-sensorer använder hall effect chips tillverkat från antingen Allegro, Infinion, Melexis eller   
 Honeywell?
 
✔ Vi använder originala hall effect chips i våra sensorer? Med hjälp av röntgenfotografering fastlägger vi tillverkarens  
 fabrikat och artikelnummer på chipset i den originala sensorn

Den andra typen av ABS-sensor använder hall effect chips och finns i två versioner - det aktiva och det induktiva. Den aktiva 
använder en magnetisk ABS-ring och den induktiva använder en traditionell ABS-ring med tänder. Båda typerna levererar en 
fyrkantig signal på ett oscilloskop, och ingen av dessa typer kan som utgångspunkt diagnostiseras med en multimeter. Med ett 
oscilloskop är det däremot möjligt att verifiera avläsningen av hastighet och tänder. Även en magnetisk kortläsare kommer alltid 
att avslöja om en enskild tand är defekt på ABS-ringen.

Den passiva sensors egenskaper och svaghet 
Passiva sensorer är inte utbredd längre eftersom de vid stora temperatursvängningar ger en instabil signal. Moderna hjälpsystem 
som ESP, TPMS kräver en mer stabil signal än den passiva sensor kan leverera. För passiva sensorer är de kritiska värden VPP 
(Voltage Peak to Peak), motståndet och induktionen (Rising Edge och Falling Edge).

Här ses det bölja sinussignalen från 
en passiv ABS-sensor, som arbetar 
med en ABS-ring med tänder 

Den aktiva sensors egenskaper och styrka
Den aktiva sensorn med hall effect chip, som är den mest använda, ger däremot en mer stabil signal vid både höga och låga 
temperaturer. Den är därför mycket bättre för användning med ESP-, TPMS-system. Här är de kritiska värden: Pulsvidd, Vmax, 
Vmin och frekvens.

Bilar utrustade med parallell parkeringsassistent använder några speciella hall effect chips, som kan räkna tänder och 
bestämma hjulets rotationsriktning. Informationen används för att exakt beräkna avståndet som bilen avverkar och används 
med informationen från bl.a. parkeringssensorerna till automatiskt att parallelparkera bilen. 
 
Hur testar man ABS-sensorer?
För att testa om ABS-sensorn fungerar korrekt, är det alltid jämfört med en original sensor. Två av de viktigaste parametrarna 
är spänningsnivå och duty cycle. Spänningsnivån berättar om signalkvaliteten är stark nog och duty cycle berättar om sensorn 
kan mäta rotation. De utförda mätningarna bifogas som dokumentation och svar till kunden.
 

Här ses den rektangulära signalen 
från en antingen aktiv eller induktiv 
ABS-sensor (hall effect chip). Den 
aktiva arbetar med magnetisk ABS-
ring och den induktiva med ABS-ring 
med tänder 

Här ses den rektangulära signalen 
från en ABS-sensor med hall effekt 
chip, som kan räkna tänder och 
registrera hjulets rotationsriktning 



NEWS VOLUME 6

26

“LED-blinkreläerna är lämpliga till de flesta bilar, motorcyklar,  

terrängfordon och skotrar med 12V elsystem„  

DESSA SPECIALLA RELÄER ANVÄNDS  
BL.A. TILL LED-KONVERTERING...
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Hos Triscan uppdaterar och 
förbättrar vi löpande vårt 
sortiment. Vi har länge haft 
blinkreläer i vårt sortiment, och 
för att följa med utvecklingen 
implementerar vi nu elektroniska 
blinkreläer till LED-lampor.

Dessa specialla reläer 
(1020led13 och 1020led14)
används bl.a. till LED-
konvertering, dvs. att 
ljussignalen efter byte från 
vanliga glödlampor till LED-
lampor blinkar vid normal 
hastighet utan att använda 
effektmotstånd. Och det bra 
med LED-lampor är, att de 
har längre hållbarhet, lägre 
energiförbrukning och är 
slitstarkare än glödlampor.

LED-blinkreläerna är lämpliga 
till de flesta bilar, motorcyklar, 
terrängfordon och skotrar med 
12V elsystem.

SPARA STRÖM OCH KONTROLLERA LJUSET MED 
ELEKTRONISKA BLINKRELÄER TILL LED-LAMPOR

Kan användas till både dioder 
och glödlampor (också blandade) 

ELEKTRONISKE LED BLINKRELÆER 
Velegnet til de fleste biler, motorcykler, ATV’ere og scootere med 12 V elektrisk 
system.

Tekniske data
•  Spænding: 11,5 til 14,8 Volt
•  Strøm: 0,02A - 20A
•  Mål: (L x B x H) 30 x 30 x 47 mm
 
Bemærk: Kan bruges til både dioder og glødepære, også blandet.

ELEKTRONISCHE LED-BLINKGEBER
Für die meisten Autos, Motorräder, ATVs und Roller mit 12V Elektroanlagen  
geeignet.

Technische Daten
•  Spannung: 11,5 bis 14,8 Volt
•  Strohm: 0,02A - 20A
•  Abmessungen: (L x B x H) 30 x 30 x 47 mm
 
Hinweis: Kann für Dioden und für Glühlampen verwendet werden, auch gemischt.

ELECTRONIC LED FLASHERS
Suitable for most cars, motorcycles, ATV’s and scooters with 12V electrical 
system.

Technical data
•  Voltage: 11.5 to 14.8 Volt
•  Power: 0.02A - 20A
•  Dimensions: (L x W x H) 30 x 30 x 47 mm
 
Note: Can be used for both diodes and incandescent bulbs, also mixed.
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Ovanstående datablad kan laddas ned från Triscans hemsida: 
triscan.dk/sv/produkter/blinkrelaer
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Monroe’s high-end stötdämpare serien Monroe Reflex, som funnits på eftermarknaden sedan 1999, kommer framåtriktad  och i en 
glidande övergång att ersättas med den nya Monroe OESpectrum dämparen. Det betyder, att i en övergångsfas finns både Monroe 
Original, Monroe Reflex och Monroe OESpectrum stötdämpare i Triscans katalogdata - dvs i TriWeb, TecDoc och andra kataloger, som 
använder Triscan katalogdata. Monroe Reflex stötdämpare kommer således att hittas i programmen tills en motsvarande Monroe 

ÄNDRING I MONROE’S STÖTDÄMPARE PROGRAM 

OESpectrum dämpare införs. Då kommer båda 
typerna av dämpare att hittas i programmet tills lagret 
av Monroe Reflex-dämpare är slutsålda.  

Monroe avslöjade redan om den nyutvecklade 
stötdämparen på Automechanika i Frankfurt i hösten 
2016. Programmet omfattar för närvarande ca. 170 
referenser, men kommer över tiden att utvidgas till att 
täcka 90 procent av den europeiska bilparken.

Monroe OESpectrum är en nyare, men också dyrare 
stötdämpare än Monroe Reflex. Den nya serien 
använder Monroe’s patenterade M-RTECH®2 Rebound 
Valving Technology™, där ventilsystemet innehåller 
två set av precisionskalibrerade ventilskivor, som 
separeras av en excentrisk spiralformad skiva, vilket 
bidrar till att eliminera oönskad och plötsliga ändringar 
i dämpkraften. Dessutom kommer dämparens olja, 
axeltätningar och en inre skruvfjäder mer effektivt 
stoppa att hoppa. Dessutom är kromplätering av kolven på kolvstången förbättrad och ett teflonband runt kolven minskar friktion. 

De konstruktionsrelaterade förbättringarna bidrar till ett säkert väggrepp, minimering av buller och vibrationer och en mer bekväm 
körning. Utan att bilen känns hård i undervagnen, är stötdämparens förmåga att hålla hjulet på vägen förbättrad, vilket ger bättre sväng 
och inbromsning. Sist men inte minst förlängs garantitiden till fem år när det gäller produktkvalitet och funktion.

TECHNOLOGY

Ovanstående diagram visar jämförelsen av OESpectrum-dämpningseffekten i 
förhållande till en konventionell stötdämpare 
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“De konstruktionsrelaterade förbättringarna bidrar till ett säkert väggrepp,  

minimering av buller och vibrationer och en mer bekväm körning„
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I de flesta tillfällen väljer en bilverkstad att använda en specialist till reparation och renovering av växellådor. Alternativt 
kommer en defekt växellåda att ersättas med en ny eller använd. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Med LuK 
GearBox har verkstäderna nu möjlighet att utföra och tjäna pengar på växellådsreparation.
 
Varje växellåda - oavsett fabrikat - kommer över tiden att avslöja ett unikt slitagemönster. Därför är varje LuK GearBOX 
reparationssats utvecklad till en bestämd transmissionstyp. Med den rätta LuK GearBOX reparationssats kan bilverkstäder 
reparera skadade växellådor själva.
   
LuK GearBOX reparationssats innehåller alla nödvändiga delar till professionella reparationer - och alla delar är gjorda i 
förstklassig OE-kvalitet. Förutom alla slitdelar - som packningar, o-ringar, axeltätningar och huvudlager - innehåller GearBOX 
reparationssatsen de delar, som oftast är skyldiga i de vanligaste växellådsfelen och därför bör bytas ut varje gång en växellåda 
repareras.

 
FÖRDELAR:  

• Verkstadens möjlighet för att själv utföra och tjäna pengar på växellådsreparation
• Konceptet LuK GearBOX är erfarenhetsbaserad på systematisk registrering av typiska fel för varje transmissionstyp
• Växellådans specifikt reparationssats 
• Alla delar till utförande av en professionell reparation är samlade i en reparationssats
• Alla delar är gjorda i OE kvalitet

VÄXELLÅDANS REPARATION ÄR INTE BARA 
ETT JOBB FÖR SPECIALISTER...

VISSTE DU:

✔ Triscans program av transmissionsdelar innehåller också LuKs program inom kopplingar och svänghjul.



31

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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