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

Reservedele til 52 bilmærker

Snabb leverans av de rätta delar Mer än 55.000 lagerförda varor

Online beställning via TriWeb/TecCom 52 varugrupper

Hög leveranskapacitet Effektiv kvalitetssäkring

Varje dag utgår varor från Triscans 3 distributionscentraler i Brabrand, Glostrup samt 
Iserlohn i Tyskland - till 39 marknader i Europa.

OE kvalitet
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program
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Kampen om marknadsandelar på fordons eftermarknaden tilltager. Där 

kämpas fortfarande om pris, kvalitet och leveranshastighet, men också på 
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du mer kunskap om våra parkeringssensorer: Vad innehåller programmet? 
Var används de? Vilka system finns det? Hur fungerar de? Vad ska du vara 
medveten om? Hur testar vi dem?

TRISCAN NEWS VOLUME 8/2019

TRI YSS

TRI YSS TRI YSS

TRI YSS

Mer än 55.000 lagerförda varor

52 varugrupper

Effektiv kvalitetssäkring

OE kvalitet



NEWS VOLUME 8

4

samarbete med flera grossister och 
ett internationellt nätverk av erfarna 
branschfolk med praktisk erfarenhet i 

utveckling av system till verkstads drift, har vi 
utvecklat plattformen till ett verkstadssystem, 
som internt kallats TriSys. Med detta initiativ 

vill vi, tillsammans med grossister och deras 
verkstadskunder, säkra marknadsandelar 
till den eftermarknaden, som på flera 
områden är under ökat tryck. Detta måste 
ske genom att lägga till värdefulla tjänster 
som skapar lojalitet och lönsamhet i hela 

värdekedjan. Målet är att skapa affärer 
för alla parter, genom att länka bilägarna 
närmare till verkstaden, verkstaden närmare 
till grossisten och grossisten närmare till 
Triscan. TriSys plattform är modul byggd 
och anpassad till individuella önskemål från 

TRISCAN hAR UTVECKLAT ETT 
IT-SYSTEM FöR ATT STäRKA  
VERKSTäDER
Kampen om marknadsandelar på fordons eftermarknaden tilltager. Där kämpas fortfarande om pris, kvalitet och 
leveranshastighet, men också på smarta digitala lösningar - här under verkstadssystem.

I

KUND VERKSTAD GROSSIST TRISCAN

TRISCAN GROSSIST VERKSTAD KUND

TRI YSSTRI ONC

OBD-DONGLE

TRI YSS TRI ONC

OBD-DONGLE
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den enskilda grossisten. Ett exempel på 
detta kan vara utveckling av moduler till 
integration i kataloger, finansiella system etc. 
Möjligheterna till anpassning och fördelarna 
med att använda systemet för både dig som 
grossist, dina verkstadskunder och bilägare 
är olika och de viktigaste beskrivs i följande.

För dig som grossist
Du har möjlighet att få systemet anpassat 
till dina individuella behov och utveckla egna 
moduler. Som tidigare nämnts är TriSys 

TRI ATC
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TRI XXX
?
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TRI ERVS

TRI SBD

TRI IRET

TRI XXX
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TRI INF

TRI FFO

%

TRI COE

TRI ONC

TRI XXX
?

Basismoduler

Tilläggsmoduler

...framtida tilläggsmoduler

BeTjäningsmöjligheTer

För att få det optimala ut av trisys i en 
verkstadsmiljö finns det flera sätt varpå 
du kan välja att använda systemet.

Till alla plattformar

Enkel betjäning med
tryckkänsliga skärmar

Intelligent streckkod
läsning

trisys kan användas på både PC, Tablet 
och smartphone. Vi har alla våra egna 
föredragna sätt att tillgå IT-verktyg. 
Med trisys har du alla möjligheter - 
valet är ditt.

Du kan också välja att använda systemet 
via en tryckkänslig skärm. Då är du helt 
fri att använda tangentbord och mus i 
verkstaden.

Du kan självklart också välja att använda 
streckkodsläsare i TriSys. Beroende på 
var du befinner dig i systemet, kommer 
TriSys automatiskt att veta om du 
lägger till en produkt på ett arbetskort, 
identifiera en produkt eller kontrollera 
din lagerbehållning.
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vårt interna namn på systemet. Men 
som grossist har du möjlighet att namnge 
systemet själv och ändra färgerna för att 
passa företagets visuella identitet. Det har 
de första kunderna som nämnts redan 
gjort. 

Förutom din egen onlinekatalog kan andra 
online kataloger också integreras direkt 
i TriSys. För de varor du inte säljer, kan 
verkstaden få sina favorit-onlinekataloger 
integrerade i systemet.

För dina verkstadskunder
Med TriSys kan dina verkstadskunder 
effektivisera deras verkstadsdrift och 
kundhantering markant. TriSys är modul 
byggd och kan anpassas till den enskilda 
verkstadens önskemål och utvidgas eftersom 
nya behov uppstår. I TriSys, som sätter 
nya standarder för användarvänlighet i 
verkstadssystemen, har allt blivit mycket 
enklare.

Detta gäller planering, upprättande av kunder 
och fordon, men också anbudsgivning, 
upprättande av arbetskort och beställning 
av varor. Till exempel är data om service-
intervall, arbetstid, nödvändiga delar och 
servicetabeller integrerat.

TriSys är anpassad till verkstadsmiljön 
och kan användas både från PC, tablet 
och smartphone, men också via stora 
pekskärmar. Dessutom kommer möjligheten 
att använda systemets intelligenta streck-
kodsläsning.
Utöver det ovanstående är där möjlighet 
for upprättande av eget varulager, tillgång 
till online teknisk support, däckhotell, 
integration till digital servicebok, SMS-modul, 
online-serviceberäknare/bokningssystem 
till egen hemsida och integration till det 
finansiella systemet.

Men snart utvidgas TriSys också med 
TriCon - en prisbillig connectivity/OBD 
dongle-lösning. Härmed får verkstaden 
tillgång till fordonsdata, vilket är nödvändiga 
för att säkerställa pålitlig drift av kunders 
fordon och samtidigt undgå obehagliga 
överraskningar. Till exempel får verkstaden 
information om både kommande och 
aktuella fel, körsträcka, batterispänning etc. 
Med denna information kan verkstaden 
agera proaktivt i förhållande till att erbjuda 
felsökning, reparation och service.

För bilägare
Fördelarna för bilägarna är särskilt relaterade 
till den tidigare nämnda TriCon/connectivity-
lösningen. Genom att ge verkstaden tillgång 
till fordonsdata säkerställs tillförlitlig drift 
genom påminnelse och service erbjudanden 
och förfrågan om förestående fel. Grossister 
i 3 länder kör redan - och du kommer 

TRI YSS

snart att kunna läsa om verkstädernas 
erfarenheter med systemet. 
Vi förväntar oss mycket av vårt nya system, 
som vi i samarbete med våra kunder 
löpande utvecklar och anpassar användarnas 
idéer och önskemål om funktionalitet och 
teknologisk utveckling. Samtidigt är det vårt 
hopp, att vi med detta initiativ kan bidra till 
att säkerställa, men också gärna att vinna 
marknadsandelar till den eftermarknaden 
med Triscan som leverantör 
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n av de senaste smartrep.info är 
angående hjullager generation 2.1. till 
VAG, Ford, Mazda och Volvo. Här har 

vi upplevt många exempel på reklamationer 
på grund av felaktig montering, eftersom 
specialverktyg inte har använts. För att 
säkerställa korrekt avmontering och 
speciell montering av dessa hjullager, krävs 
användning av specialverktyg - detta är 
absolut nödvändigt, för att undvika skador på 
lageret under montering.
 
Genom att skanna QR-koden på hjullagrets 
förpackning och sedan ange artikelnumret 
på den delen, får du tillgång till användbar 
information om vilka specialverktyg som ska 
användas, hur man använder de enskilda 
verktygen - och vilka saker som man ska 
vara särskilt uppmärksamma på.
 
PROVA SjäLV: Gå till smartrep.info 
och skriv in 8530 67105. Här hittar du 
också en länk till monteringsvideo, där 
tillvägagångssättet visas steg för steg:  
https://youtu.be/z698uAT2VS4. 
 
Och fungerar det efter avsikten? Vår 
erfarenhet har tydligt visat, att görs extra 
ansträngning för att öka medvetenheten om 
problem med en produkt... ja så har det 
faktiskt en direkt mätbar effekt som kan läsas 
på reklamationerna.

hur många produkter är märkt med 
smartrep.info-etikett?
Syftet med smartrep.info konceptet är 
inte att göra så många smartrep.info 
som möjligt. Målet är att synliggöra och 
framhäva de produkter, där extra insats 
måste göras för att monteringen ska 
förlöpa felfritt - så att reklamationer undviks. 
Sedan starten av konceptet är mer än 200 
produkter inom följande produktgrupper 
märkt med den speciella smartrep.info-
etiketten:

bra service och kompletta reparationer 
ger glada och nöjda verkstadskunder
Hjälp till självhjälp kan man också bli frestad 
att kalla det -  för ju tidigare i processen man 
"fångar" ett problem, ju "billigare" slipper bil- 
ägaren, verkstaden, grossisten och Triscan, 
både tidsmässigt, med färre bekymmer och 
inte minst ekonomiskt. Med andra ord gör vi 
det lätt att göra det rätt 

SMARTREP.INFO hjäLPER VID 
PRObLEM ANG. MONTERING 
AV hjULLAGER

E

Det är ungefär 2 år sedan, som vi lyfte slöjan för vårt den gången helt nya koncept smartrep.info. Syftet med smartrep.
info är att uppmärksamma för mekaniken om speciella förhållanden, som gäller vid montering och säkerställa problemfri 
drift. Vi pratar inte om generaliteter, men bara förhållanden som vi från vår behandling av reklamationer kan se ofta är 
förbisedda.

Överst t.v.: hjullager generation 2.1.  
till VAG, Ford, Mazda och Volvo

Överst t.h.: skadat hjullager, där inget 
specialverktyg har använts

Tilll höger: Produktkoordinator Lars  
Berthelsen med hjullager specialverktygssatser

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

• Hjullager, hjullager sats, hjulnav

• Micro-v remmar och sats

• Fläktremmar och sats med/utan vattenpump

• Stödhjul, spännrullar

• Handbromswire

• Bromsok

• Tändspolar

• EGR ventiler

• Termostater

• Vattenpumpar

• Styrväxlar

• ABS-sensorer
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“Syftet med smartrep.info är att göra mekanikerna uppmärksamma om speciella 

förhållanden som gäller vid montering och som säkerställer problemfri drift„
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följande avsnitt tittar vi på 
sensorprogrammets utveckling såväl 
som den nuvarande situationen på 

marknaden med avseende på täckning  
- och vi tittar också på framtiden.

början och filosofin
Efter lanseringen år 2015 var ABS-
sensorer, slitindikatorer och lambdasonde 
de första medlemmarna i vår 
sensorproduktgrupp. Sedan ägnade man 
särskild uppmärksamhet på sensorer till 
motorstyrning - den här kategorin är idag 
täckt med totalt åtta produktgrupper. Med 
den senaste utvidgningen introducerade vi 
nästa kategori inom sensorprogrammet. 
Du kan läsa mer om detta och om framtida 
utvidgningar i slutet av den här artikeln. En 
stor del av Triscan-filosofin är att göra det 

enkelt för våra kunder att köpa även sällsynta 
delar. Därför är vi beroende på löpande 
utvidgningar inom de enskilda sensortyperna 
och en väl övervägt utvidgning av vårt 
kompletta sensorprogram.

Som alltid står kvaliteten i utvecklingen av 
vårt sensorprogram i förgrunden. Triscan 
sensorer är inte bara föremål för ett 100% 
funktionstest under produktionen, men 
också stickprovskontroll vid lagerhållning. 
I detta avseende använder vi vårt interna 
Triscan Test Center, vilket också används i 
vår reklamationsbehandling.

Vägen till det bredaste sensorprogram på 
den europeiska eftermarknaden
Vårt mål är alltid att erbjuda den bredaste 
täckningen på den eftermarknaden. 

VäGEN TILL DET MEST  
OMFATTANDE SENSORPROGRAMET 
TILL EFTERMARKNADEN
Mycket har hänt sedan introduktionen av Triscans sensorprogram. Det som startades 2015 som ett nytt initiativ, har 
nu utvecklats till Triscans näst största produktgrupp. Men vi är långt ifrån färdiga.

I Sensorprogrammet är naturligtvis inget 
undantag. Med mer än 4.500 sensorer kan 
Triscan, i de flesta fall som en enda leverantör, 
fullt ut serva sina kunder inom kategorierna 
motorstyrnings och bromssystem. Sålunda 
sluter sensorgruppen till sig många av 
våra andra produktgrupper, till exempel 
kablar, styrdelar och bromsslangar, där vi 
erbjuder Europas bredaste program.

Parkeringssensorer och framtida möjligheter
Sedan introduktionen av Triscans 
sensorprogram har mycket hänt. Vi 
har gått från 0 till 100 på bara 3 år, och 
nu är nästa steg taget. I oktober i år 
introducerades en helt ny produktgrupp, 
nämligen parkeringssensorer. Detta 
utökar Triscan sensorprogram, som hittills 
endast har omfattat sensorer till motor- 
och bromssystem, till också att omfatta 
karosseri. Introduktionen och utvidgningen 
av en ny produktgrupp är inte ett ett-
dagsprojekt, men däremot en process. Med 
över 70 referenser och en täckning på cirka 
70% har projektets parkeringssensorer 
kommit bra från början. Men processen 
fortsätter, och du kommer under den 
kommande perioden att se, att programmet 
kommer att täcka ännu bredare. 
Dessutom kan vi också lova, att du snart 
kommer att kunna få absoluta manifoldtryck 
(MAP) och differentialtrycksgivare till avgas-
system från Triscan 

Marknadstäckning av vevaxel-sensorer i förhållande till närmaste konkurrenter Marknadstäckning av luftmassemätare i förhållande till 
närmaste konkurrenter

Nedan följer några exempel på hur Triscans programtäckning är i förhållande till sina 
närmaste konkurrenter:



“Vårt mål är alltid att kunna erbjuda

den bredaste täckningen på eftermarknaden„
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Det mest utbredda systemet använder 
ultraljudssensorer och är lättkänt på 
de synliga sensorerna som finns i 
fordonets stötfångare. Triscans program 
av bilspecifika sensorer innefattar 
uteslutande sensorer till ultraljudssystem, 
och i det följande förklaras tekniken 
bakom.     

Sån fungerar en ultraljudssensor
En ultraljudssensor kan både utsända 
och uppfånga högfrekventa ljudvågor. 
Sensorn kan dels konvertera elektrisk 

NEWS VOLUME 8

årt nya parkeringssensorprogram 
innehåller mer än 70 referenser 
tillverkad i OE-kvalitet. De använda 

elektroniska komponenterna är från 
ledande OEM-tillverkare och varje sensor 
är som en del av tillverknings- och 
kvalitetssäkringsprocessen omfattat av ett 
prestandatest före förpackningen. De flesta 
av Triscans parkeringssensorer är tillverkad 
av svart plast. Sensorerna kan lackeras, men 
måste innan lackeras med en plastprimer.

här används de
Parkeringssensorer används i system, 
som under parkering eller manövrering 
av ett fordon, hjälper föraren genom 
att identifiera och indikera avståndet 
till eventuella hinder, för att förebygga 
olyckor. Systemen indikerar antingen 
visuellt, med hjälp av ljud eller en 
kombination av båda hur nära fordonet 
är från ett hinder.

PARKERINGSSENSORER 
– NY PRODUKTGRUPP 
hOS TRISCAN
Så fick vår snabbast växande produktgrupp en ny medlem - och vårt sensorprogram räknar nu totalt 12 sensortyper. I 
den här artikeln får du mer kunskap om våra parkeringssensorer: Vad innehåller programmet? Var används de? Vilka 
system finns det? hur fungerar de? Vad ska du vara medveten om? hur testar vi dem? 

V

De elektroniska komponenterna som används är från ledande OEM-tillverkare - och 
varje sensor är som en del av tillverknings- och kvalitetssäkringsprocessen omfattat 
av ett funktionellt test före förpackningen

3 SYSTEM, DäR ANVäNDER  
OLIKA TEKNOLOGI 

ULTRALjUD 
SYSTEM

ELEKTROMAGNETISKT 
SYSTEM

KAMERA bASERAT 
SYSTEM

nYHEt
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Spänning (+)

Data

Minus/chassit (-)

Elektronisk 
kretslopp

Gummi

Ultraljuds- 
sensorer

spänning till ljudvågor och dels konvertera 
ljudvågor till elektrisk spänning. Sensorn 
använder en piezoelektrisk omvandlare - 
vars kristaller förändrar storlek och form, 
när de tillföras elektrisk spänning - varvid 
ljudvågor genereras. Men kristallerna 
kan emellertid också generera elektrisk 
spänning när de utsätts för tryck, 
vilket också möjliggör för dem att fånga 
ljudvågor. Sensorn kan utsända och 
uppfånga ultraljud i intervallet 60-800KHz. 
Genom att generera en analog utgång 
kan sensorn mäta avståndet till ett givet 
objekt.

Stora kvalitetsskillnader
Två av de viktigaste komponenterna 
i en ultraljudssensor - och en av de 
främsta orsakerna till att sensorn 
fungerar korrekt - är själva sensorn 
och mikrochipen. Tyvärr finns det 
för många tillverkare, som använder 
komponenter av tvivelaktig kvalitet - 
med därav följande funktionsfel. En 
Triscan parkeringssensor är monterat 
med komponenter från ledande OEM-
leverantörer och varje enskild sensor 
har testats innan den lämnar fabriken.   

Inhouse testutrustning
För att erbjuda och säkerställa hög 
service- och kvalitetsnivå investerar 
vi löpande i egen testutrustning. 
Samma som vi har gjort i relation till 
parkeringssensorer. Utrustningen används 
vid val av tillverkare, utveckling av nya 
produkter, provtagning och behandling 
av reklamationer. Till exempel kan vi 
matcha kvaliteten på våra produkter 
med originalprodukter. Men vi kan 
också ge våra kunder snabb och korrekt 
feedback i samband med behandling av 
reklamationer. 

Många fördelar
Som det framgår av ovanstående finns det 
en bra anledning till att titta närmare på 
vår nya produktgrupp. Bred täckning, god 
kvalitet och kompetent service kombinerat 
med hög leveransförmåga kommer som 
bekant att ge nöjda kunder 

Sensorn använder en piezoelektrisk omvandlare - vars kristaller förändrar 
storlek och form, när de tillföres elektrisk spänning - varvid ljudvågor 
genereras. Men krystallerna kan emellertid också generera elektrisk spänning 
när de utsätts för tryck, vilket också möjliggör för dem att fånga ljudvågor. 
Sensorn kan utsända och uppfånga ultraljud i intervallet 60-800KHz.

Triscans sensorbroschyr har just uppdat-
erats och innehåller därmed också de 
nya parkeringssensorer.
Brocuren kan laddas ned på vår hemsida 
(under produktöversikt och t.ex. ABS- 
sensorer och sedan produkt information) 
eller beställas via auto@triscan.dk
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B Varahlutir - i efterföljande 
ABV - är ett dynamiskt företag 
med en relativt ung personal, 

som är mycket passionerad för bilar. 
"Vi tror att framtiden är baserad på 
produktutveckling, IT och att länka 
verkstäderna ännu närmare oss - och 
vi följer utvecklingen mycket noga i vår 
bransch", säger CEO Loftur Matthiasson, 
som ursprungligen är utbildad som 
mekaniker och började hos ABV 2009.

2013 börjar samarbetet mellan 
ABV och Triscan. "Jag visste redan 
om Triscan innan vi började vårt 
samarbete. Jag visste på förhand, att 
Triscan var känt för snabba leveranser 

av ett brett täckande program och 
jag har också kunnat observera, att 
produktkvaliteten är i topp och priserna 
är konkurrenskraftiga. Vi köper brett 
inom bromsdelar, framvagnsdelar, 
spiralfjädrar, hjullager, drivaxlar och 
drivknutar samt sensorer - och vår 
samhandel ökar år efter år. Vi ser en 
hel del likheter i vår värdegrund och 
hur våra två företag gör affärer. Vår 
relation är väldig stark, eftersom vi 
genom åren har upplevt, hur Triscan 
lyckas komma i vår plats. Detta har 
lett till en tät och öppen dialog om 
hur Triscan kan stötta ABVs fortsatta 
utveckling och vår sammhandel", säger 
Loftur Matthiasson. Triscans försäljning 

av bilreservdelar till Island går tillbaka 
till 1980-talet, då Triscan fortfarande 
kallas Tridon Scandinavia.   

70% av ABVs försäljning går till 
verkstäder och det är där ca. 
400 av i hela Island. Hälften av 
verkstadskunderna är fria verkstäder 
och den andra hälften är auktoriserade 
verkstäder. Verkstäderna i Reykjavík 
och omnejd kan få levererade varor 
upp till 6 gånger om dagen med 
ABVs totalt 8 varubilar. Förutom 
reservdelar säljer ABV också verktyg 
och verkstadsutrustning - däribland 
fordonslyftar. I detta sammanhang, 
men även för undervisning och 

På KUNDbESöK  
I NORDATLANTEN
Mer än 2000 km ute i Nordatlanten från Europas västkust med Färöarna och Grönland som närmaste grannar ligger 
Island. Landet, förmodligen mest känt för sitt spektakulära landskap med vulkaner, geysrar, värme källor, lava landskap 
och stora glaciärer, är också hem för autoreservdelgrossisten Ab Varahlutir och dess totalt 5 avdelningar, som vi nyligen 
besökte. 

A
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reklamationsbehandling, har ABV egna 
undervisningsfaciliteter och verkstad.

Särskilda marknadsförhållande 
När man jämför Island med andra 
europeiska marknader för auto 
reservdelar är det snart klart, att 
detta är något speciellt.  Landets 
lite isolerade geografiska läge, 

ett begränsat antal invånare 
och en begränsad bilpark spridd 
över en stort areal innebär, att 
marknadsförhållandena för en grossist 
av reservdelar är ganska speciella. 

Om man inte är villig att betala för 
flygtransporter - vilket är ganska 
dyrt - levereras varor varje vecka 
på skepp, vilket ställer stora krav till 
en reservdelsgrossist. Men också 
logistiken från centrallagret till de 
två nordligaste avdelningarna, som 
ligger ca. 800 km bort och utan 
motorvägsanslutning, kan inte heller 
genomföras dagligen. 

Genomsnittsåldern för Islands flotta är 
12,2 år och i jämförelse med andra 
europeiska länder är den knappt 
så komplex i sin sammansättning, 
eftersom bilimportörer begränsar 
sitt köp av modellvarianter. För de 
oberoende isländska grossisterna 
har det naturligtvis den fördelen, att 
antalet av reservdelar som ska lagras 
reduceras.

Ab Varahlutir’s historia
ABV grundades 1996 i huvudstaden 
Reykjavík. Företagets namn döljer på 
en kul historia. Bogstaverne AB spelar 
ingen roll men valdes uteslutande för 
att säkerställa, att ABV intog första 
plats i alfabetisk förteckning över 
isländska reservdel grossister. I övrigt 
betyder "varahlutir" reservdelar på 

isländska. Grundaren Jon Palsson, son 
till den isländska Toyota-importören, 
hade arbetat 25 år i faderns affär 
med ansvar för reservdelar, när han 
bestämde sig för att starta eget företag 
som reservdelgrossist av karossdelar. 
Redan 1999 utvidgades ABVs 
sortiment till också att omfatta slitdelar.

eyri, Egilsstaðir och Selfoss, och i 
oktober 2016 övertar de två nuvarande 
större huvudägare Loftur Matthiasson 
och Gunnlaugur Gudmundsson 
tillsammans med Björgvin Atlason, Kari 
Jonasson och Gudbjartur Gudmundsson 
företaget efter Jon Palsson, och 
sysselsätter i dag 35 anställda 

Land Areal (km2) Invånare (mill) Bilpark (mill) Bilparkens procentuella 
andel av invånarantalet (%)

Island 100.000 0,33 0,22 66,67

Danmark 40.000 5,70 2,60 45,61

Tyskland 357.000 82,50 47,00 56,97

Sverige 447.000 10,10 5,50 54,46

aB VaraHLUtirs 
5 afDELninGar  

PÅ isLanD
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år produktavdelning utökar 
löpande programmet av fram-
vagnsdelar och det omfattar nu 

mer än 7 700 referenser. Att täcka 
en marknad innebär, att kunna leverera 
både de mer sällsynta som de helt nya 
reservdelarna till eftermarknaden. Här 
är några exempel på referenser som 
per september 2018 bara kan hittas 
hos ganska få leverantörer:
 

VI UTöKAR VåRT PROGRAM AV 
FRAMVAGNSDELAR...
Vårt sortiment av framvagnsdelar är brett täckande och med 98% den största inom den europeiska eftermarknaden. 
Marknaden utvecklas konstant - och vi ser ständigt till att vi är uppdaterade. Under det senaste året har vi utökat vårt 
program med framvagnsdelar med mer än 340 referenser - inklusive många referenser till existerande såväl som nya 
bilmodeller, som på eftermarknaden endast kan köpas som originaldel - OES. 

V

OCh ANVäNDER VåRT PROV LAGER TILL KVALITETSSäKRING.

Foto till höger: Passar bl.a. till Audi A4 
(från maj 2015 och framåt)
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Som nämnts ovan innehåller vårt 
program av framvagnedelar också 
referenser till mer sällsynta bilar - det 
vare sig både små bilar och lyxbilar:
Vi har redan upptagit de första 
framvagnedelar till BMW i8 (en löpande 
utveckling) under det senaste året - och 
nu har framvagnsdelar också utvecklats 
till den mindre i3, som snart kommer 
att hittas i programmet. 
 
Så här använder vi vårt prov lager till 
kvalitetssäkring av framvagnsdelar 
liksom andra produktgrupper
I de senaste nyhetsbreven har 
vårt in-house testcenter fått en del 
omnämnande. Men testcentret är bara 
ett av de verktyg, vi använder för att 
säkerställa hög och pålitlig kvalitet. Ett 
annat viktigt verktyg är vårt prov lager, 
där vi förvarar prover av egna såväl som 
OEM-delar till bla. jämförelsetester. "Prov 
lagren hjälper oss att säkerställa en 
jämn kvalitet, eftersom det är möjligt att 
jämföra proverna med till exempel delar 
från nya leverantörer eller att använda 
dem till stickprovskontroll", säger Troels 
Madsen, vår Produktkoordinator med 
ansvar för framvagnsdelar.
 
"För att säkerställa detaljerade och 
noggranna jämförelser används bland 
annat tekniska ritningar av delarna. I 
samarbete med våra leverantörer använder 
vi ofta 3D-skanning i utvecklingsfasen. 
3D-scannern gör att vi kan jämföra Triscan-
delar med motsvarande OEM / OES-
delar. Det finns många sätt varpå du kan 
utföra en 3D-skanning, vardera baserat 
på olika tekniker. I vårt fall använder vi 
optisk skanning. Skannern har två inbyggda 
kameror och en projektor. Olika mönster 
projiceras på objektets yta och kamerorna 
tar samtidigt bilder från sina respektive 
positioner. Genom att analysera den 
geometriska deformationen av varje rad i de 
olika mönstren är det möjligt att generera en 
digital 3D-modell av objektets yta i detalj. På 
detta sätt kan vi tillförsäkra, att vår produkt 
är identisk med OEM-produkten, informerar 
Troels Madsen  

Passar bl.a. till Hyundai Elantra (från oktober 2015 och framåt): 

Foto till vänster:
Du kan beställa följande framvagnsdelar 
till BMW i8 via TriWeb, TecDoc eller 
TecCom: 
•	 8500 11586
•	 8500 11598 
•	 8500 11599 
•	 8500 11849 
•	 8500 11643 
•	 8500 11644

Antal referenser: 7.728
Täckning: 98,36 % VISSTE DU...

ATT TRISCAN – på eget initiativ –  
UTVECKLAR OCH PRODUCERAR 

FRAMVAGNSDELAR? 
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EGR-ventil 881310010

et är inte helt okänt, att man på 
PSA-fordon med denna motortyp 
från 2004 och framåt måste 

relatera till flera punkter - både före och 
efter att EGR-ventilen ersätts.
 
Lite kontroll av stor betydelse
Upplevas ovanstående symptom och 
eventuell lagring av felkoder P0400 
och/eller P0100, är det en bra idé 
att kontrollera spjället i suget innan 
man börjar med EGR-ventil felsökning. 
"Spjällets position styrs av en liten arm. 
Det är inte ovanligt att armen faller 
av, varvid spjället stänger och därmed 
blockerar luften till motorn", säger 
Produktkoordinator Lars Berthelsen och 
tillägger: "I vissa fall kan symtomen också 
bero på en defekt luftmassemätare. 
Min erfarenhet är, att felkoder i många 
fall inte lagras på denna. I detta 
sammanhang rekommenderas att man 
mäter luftmassemätaren. 

Nödvändighet att anpassa EGR-ventilen
Om både spjället och luftmassemätaren 
fungerar som de ska, kan utbyte av 

EGR-ventilen vara nödvändigt. Bytes 
EGR-ventilen är det nödvändigt därefter 
att anpassa EGR-ventilen med ett 
diagnostiskt prov. Undviker man att 
anpassa EGR-ventilen, kommer man 
att uppleva ojämn motor. Dessutom 
kommer det att resultera i en extremt 
begränsat levnad på EGR-ventilen och 
ofta skadas ventilen.
"Vi har sett flera exempel på ventiler, 
som efter körning bara några få 
kilometer är skadade. Vanligtvis är 
det ventilens huvud, som faller av. Det 
beror på, att bristande anpassning 
leder till, att ventilen börjar arbeta 
under extremt hög belastning", förklarar 
Lars Berthelsen, och fortsätter: "Om 
du upplever problem med kalibrering 
av den nya ventilen rekommenderar vi, 
att du använder Pass-Thru diagnostisk 
utrustning med avseende på uppdatering 
av motorstyrningen". 

Felkoderna P0409, P0490, P1459 är 
alla felkoder, som pekar på en defekt EGR-
ventil. Om det inte går att ställa in EGR-
systemet efter byte, kan orsaken vara en 

defekt motorstyrning. Enda lösning på 
problemet är utbyte eller reparation av 
motorstyrningen.  

Stark sotning av EGR-ventilen
Erfarenheten har visat, att EGR-
ventilen på denna motortyp ofta utsätts 
för särskilt stark sotning. Därför 
uppmanar vi i samband med utbytet av 
EGR-ventilen, att göra en bedömning 
av fordonets dieselpartikelfilter. Ett 
äldre partikelfilter som har många 
kilometer bakom sig kommer oftare att 
regenerera, ock det ökar belastningen 
på EGR-ventilen avsevärt.

Vi rekommenderar också kontinuerligt 
att använda dieseltillsatser. Användning 
av tillsatser skyddar bränslesystem och 
förbränningskammare mot avlagring 
av sot. Använd alltid tillsatser enligt 
tillverkarens instruktioner 

Du kanske känner till någon eller själv har stått och spekulerat över orsaken till startproblem, bristande dragkraft eller 
ökad rökutveckling på fordon med den mycket använda PSA 1.6 hDI-motorn? Läs vidare här, eftersom det kanske kan 
finnas hjälp.

D

Felkod P0400: EGR flow felfunktion (Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction)

Felkod P0100: Luftmassemätare flow (Mass Air Flow Circut Malfunction)

Felkod P0409: EGR-sensor A kretslopp (Exhaust Gas Recirculation Sensor ‘A’ Circuit) 

Felkod P0490: EGR-signal för högt (Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit ‘A’ Circuit High) 

Felkod P1459: Positions indikations signal från EGR-ventil, ventilen är blockerad öppen under körning (Evap incorrect work flow)

START 
PRObLEM OCh  
bRISTANDE DRAG- 
KRAFT På PSA 1.6 hDI?



“Har du också spekulerat över orsaken till startproblem, bristande dragkraft eller ökad 

rökutveckling på fordon med den mycket använda PSA 1.6 HDI-motorn?„
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e fordon som omfattas av 
problemet är utrustade med en 
särskild vattenpump, som har två 

remskivor. Den inre remskivan, som 
endast driver kompressorn, kopplas till 
och från efter behov, medan den yttre 
remskivan roterar ständigt när motorn 
startas. Anslutningen av den inre 
remskivan sker genom aktivering av en 
elektromagnet, som sammankopplar de 
två remskivorna via en fjäderbelastad 
fläns monterad på den yttre remskivan. 
På den inre remskivan är flänsen till 
kontaktytan försedd med en kopplings-/
friktionskrans.  

Bullret, som kan uppstå både vid vår 
vattenpump (Triscan ref. 860029062) 
och vid OE vattenpump, hörs ofta vid 
en viss hastighet. Är detta fallet och 
fungerar kylningen av motorn korrekt 
- och visar vattenpumpen inte några 
synliga tecken på läckage eller glapp 
- är det vår erfarenhet, att bullret 
kommer från vattenpumpens fjäder-
belastade fläns. 
 
Bullret orsakas av vibrationer 
som förökar sig i vattenpumpens 
yttre remskiva och orsakar, att den 
fjäderbelastade flänsen vibrerar vid 

bILAR MED VAG 1.4 bENSIN-
MOTOR: UPPLEVER DU OLjUD 
FRåN VATTENPUMPEN?
Det är inte ett helt okänt fenomen, att man i vissa fall på fordon med VAG 1.4 bensinmotorer kan uppleva oljud från 
vattenpumpen. bullret leder vanligtvis till tankar, att något måste vara fel och att vattenpumpen ska bytas ut. Men det 
är långt ifrån att det alltid är nödvändigt.

D
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bullret uppstår från bilar med följande motortyp (11.2005 - 08.2015):

• 1.4 FSI med motortyperna CAVB, BLG
• 1.4 TSD med motortyperna CAVA, CNWB, CTHA, CAVF, CNUB, CTHF, CTJB, CAVD,  
 CNWA, CTHD, CTKA, CAVC, CTHC, CTHB, BMY, BLG, BWK 

• 1.4 TFSI med motortyperna CAVG, CTHG, CTJA

• 1.4 TSI RS med motortyperna CAVE, CTHE

• 1.4 GTi med motortyperna CAVE, CTHE

 inom varumärkena Audi, Seat, Skoda och VW. För mer information om bilmodell och  
 specifika årgångar: ange 860029062 i Triscans TriWeb och välg ref. lista.

vissa varv. Spalten mellan de två 
flänsarna är bara några tiondels 
millimeter, och därför kommer den 
vibrerande fjäderbelastade flänsens 
kontaktytan helt oavsiktlig att nudda den 
motsatt flänsen, vilket medför buller.
 
 

Det är vår erfarenhet, att källan till 
vibrationerna ofta är remdriften, till 
exempel en defekt spännrulle eller en 
krokig remdrift. Istället för att byta 
vattenpump, bör felsökningen riktas för 
att hitta vibrationernas källa 

Vattenpumpens 
inre fläns

Vattenpumpens 
inre fläns

Yttre fjäderbelastad 
fläns

Yttre fjäderbelastad 
fläns

Märke Modell Typ

AUDI A1 (8X1) 3-dörrars 1.4 TFSI

AUDI A1 (8XA) Sportback 
5-dörrars

1.4 TFSI

SEAT ALHAMBRA (710, 
711)

1.4 TSI

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI

SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE 
(6J1, 6P5)

1.4 TSI

SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI

SKODA FABIA II (542) 1.4 TSI RS

SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TSI RS

VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI

VW BEETLE Cabriolet (5C7, 
5C8)

1.4 TSI

VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI

VW GOLF PLUS (5M1, 
521)

1.4 TSI

VW GOLF PLUS (5M1, 
521)

1.4 TSI

VW GOLF PLUS (5M1, 
521)

1.4 TSI

VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI

VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI

VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI

VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI

VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI

VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI

VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI

VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI

VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI

VW PASSAT (362) 1.4 TSI

VW POLO (6R, 6C) 1.4 GTI

VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI

VW SHARAN II (7N) 1.4 TSI

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion

VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion

VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI

VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI

VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI

VW TOURAN (1T3) 1.4 TSI



“Smartrep.info är utvecklat för att hjälpa mekanikern,

men kommer också grossisten och kunden till godo„

VI GöR DET ENKELT
ATT GöRA DET RIKTIGT
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yligen har reklamationsstatistiken 
avslöjat återkommande reklamationer 
angående servopumpar. 17 nya 

smartrep.info, som gäller för 80 referenser, 
har därför förberetts och publicerats 
online. Generellt bör det noteras, att det 
alltid rekommenderas att rengöra hela 
servosystemet innan du installerar nya 
komponenter. Det är också viktigt att 
säkerställa att oljan som används uppfyller 
tillverkarens specifikationer. Även om 
orsakerna är olika finns det tre huvudkällor för 
problem: Även om orsakerna är olika finns det 
tre huvudkällor för problem:
 
Filter 
Ett återkommande problem är ren-göring 
eller byte av filter. I vissa fall handlar det om 
att ta bort filtret, rengöra det och sätta 
tillbaka det på plats. I andra fall kräver det 
ett särskilt noggrant tillvägagångssätt för 
rengöring av filtret. Det finns emellertid också 
fall där filtret är svårt tillgänglig och därför 

måste rengöras med 
tryckluft. Smartrep.

info tilläggen ang. 
filter är relevanta 

för fordon av följande märken: Mercedes-
Benz, Volks-wagen, Seat, Ford.
 
Tryckackumulator
Vi har funnit flera fall, där orsaken till 
servopumpens fel ska hittas i tryck-
ackumulatorn. Pumparna kan ha en eller 
två kretsar, och tryckackumulatorerna 
kan vara placerat på olika platser. I alla fall 
är det viktigt att byta tryckackumulatorn 
vid byte av servopumpen. Dessutom är 
det nödvändigt att utföra olika sköljnings-/
rengöringsprocesser samt smörjning/
påfyllning av pumpen. Smartrep.info tilläggen 
ang. tryckackumulatorer är relevanta för 
fordon av följande märken: Mercedes-Benz, 
BMW, VW, Alfa Romeo, Audi, Citroën.
 
V-remssystemet
Remspännaren i v-remsystemet kan 
i många fall vara anledningen till att 
servopumpen inte fungerar. En del av 
smartrep.info-informationen innebär där-
för utbyte av remspännaren såväl som 
remmen vid utbyte av servopumpen. Vid 
andra kommer man att byta ut den inre 
remskivan, som styr luftkonditionerarens 

kompressor. underlåtelse att göra detta kan 
leda till olyckor och motorskador. Smartrep.
info ang. remspännare är relevant för 
fordon av följande märken: Citroën, Ford, 
Volvo 

TRISCAN LöSER PRObLEM MED 
MONTERING AV SERVOPUMPAR 
MED SMARTREP.INFO
Smartrep.info är utformat för att hjälpa mekaniker, men gynnar också grossisten och kunden. Efter nästan två år kan 
vi se att konceptet tjänar sitt syfte och reklamationerna inom de berörda produktgrupperna är nedåtgående. Därför 
fortsätter vi att framhäva de speciella detaljerna för de produkter, där uppmärksamhet ska ägnas åt montering. Den 
senaste smartrep.info handlar om servopumpar.

N

Tryckackumulator

SMARTREP.INFO PROCESSEN
Innan processen med att uppdatera en ny 
smartrep.info-fil utförs följande tre steg: 

Vår Produktavdelning identifierar varunummer 
som är föremål för återkommande 
reklamationer. 

Den produktansvariga granskar 
reklamationerna för att se, om det finns 
en genomgående och specifik problem vid 
montering av produkten. Det bör noteras, att 
smartrep.info-konceptet endast framhäver 
produkter, där hänsyn till ovanliga detaljer 
måste tas, och extra ansträngning krävs för 
att säkerställa en felfri installation - så att 
reklamationer undviks. 

Den produktansvariga utarbetar en 
installationsguide, som därefter kommer att 
hittas på vår smartrep.info-server. Det är 
således lätt att komma åt för mekanikern - 
och som vår erfarenhet visar oss - reduceras 
antalet av reklamationer avsevärt.

1

2

3

“Smartrep.info är utvecklat för att hjälpa mekanikern,

men kommer också grossisten och kunden till godo„

VI GöR DET ENKELT
ATT GöRA DET RIKTIGT
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UTVECKLING OCh INVESTERING 
I TRISCANS GASFjäDER-
PRODUKTION
I mer än 6 år har Triscan varit delägare av en gasfjäderfabrik i Lettland. både omsättning och antal anställda har ökat 
stadigt under åren och genomförandet av ny produktionsteknik och utvecklingen av en ny typ av gasfjäder gör, att vi ser 
fram emot framtiden. Läs mer om de nya initiativen här.

strävan att vara konkurrens-
kraftig är pris och kvalitet viktiga 
parametrar. Speciellt när det 

gäller produktion i den västra delen 
av världen, där arbetet är relativt 
dyrt, har det blivit en nödvändighet att 
automatisera manuella processer för 
att förbli konkurrenskraftiga. 

En annan vinst från automation är 
de kvalitetsförbättringar som oftast 
kommer med automatisering. Ett av 
de senaste initiativen i produktionen 
har just varit riktad mot att 
automatisera samlingen av gasfjäderns 
stämpel. Denna del är en av de mer 
komplicerade och tidskrävande, efter-
som det finns totalt 9 arbetsflöden i 
processen. Den nya produktionslinjen 
kan producera 600 st/timme, som 
tidigare kostade två manstimmar. Den 
är utrustad med ett visionssystem, som 
utför visuell kvalitetskontroll och stannar 
maskinen, om kolven inte är korrekt 
monterad. Alla har därför varit spända 

på huruvida den nya monteringslinjen 
för kolvar, som efter avslutad i 
drifttagning i det andra kvartalet 2018, 
kunde uppfylla förväntningarna - och det 
kan den lyckligtvis.

Lackering är en annan process i 
produktionen, som håller på att 
optimeras. Dels är kapaciteten blivit 
för knapp och dels har utvecklingen 
av ny teknologi gjort det möjligt, att vi 
också här kan uppnå både tids- och 
kvalitetsförbättringar jämfört med 
tidigare. En helt ny fabrik från tyska 
Dürr Systems AG till nästan 6 miljoner 
kronor kommer att tas i bruk under 
tredje kvartalet 2018. Det är en 
fabrik för tvåkomponent våtlack med 
vattenbaserad färg. 

Med den nya fabriken ökar kapaciteten 
från 0,8 miljoner st/år vid treskift till 
2,25 miljoner st/år. Av denna anledning 
behöver fabriken bara köra i tvåskift.
 

Förutom att fokusera på optimering 
av produktionsprocesser, håller vi 
också ett öga på om vi kan förbättra 
utformningen av gasfjädrar. Ett exempel 
på detta är vår egen "inner coil" 
gasfjäder, som vi utvecklade, eftersom 
vi inte trodde att OE-lösningen var 
optimal - och för att vi kunde se en 
produktionsmässig och prismässig 
fördel genom att ändra designen. I 
den ursprungliga versionen, som vi 
kallar en "outer coil" gasfjäder, finns på 
gasfjäderns cylinder en fjäder. Denna 
typ av gasfjäder används i fall där 
ytterligare tryck behövs vid gasfjäderns 
början. I vår lösning lyckades vi att 
uppnå samma egenskap med en fjäder, 
som sitter inuti gasfjäderns cylinder. 
En annan fördel med vår lösning är, att 
gasfjädern är lätt att rengöra i motsats 
till den ursprungliga versionen   

I

Systemuppbyggnad av ”inner coil” gasfjäder



“Den nya produktionslinjen är utrustad med ett visionssystem, som utför visuell 

kvalitetskontroll och stoppar maskinen, om kolven inte är korrekt monterad„



“Gå till Triscans YouTube-kanal 'Triscan Smartparts' och titta på  

Monroes video om de efterhand mycket utbredda bananformade spiralfjädrar„
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ett MacPherson-fjäderben kommer 
en komprimerad spiralfjäder att 
generera en kraft, som ständigt 

och med varierande styrka utövar ett 
sidleds tryck på stötdämparen. Detta 
förhållande gör, att både stötdämparens 
livslängd och dess förmåga att säker-
ställa bekväm körning minskas.

En bananformad spiralfjäder är 
utformad på ett sådant sätt, att den  
- när den är korrekt monterad - utövar 
en motsatt riktad kraft, som utjämnar 
den ovan nämnda sidleds trycket in  
mot stötdämparen. Detta skapar en 
balans och stötdämparen fungerar både 
optimalt och säkerställs ett långt liv.

Innan nermontering av fjäderbenet är det 
viktigt att observera fjäderns placering 
med avseende på vilken ände av fjädern, 
som vänder mot topplagret och vilken 
ände, som vänder mot stötdämparens 
fjäderskål. Det är bara genom att vrida 
den nya spiralfjädern korrekt, som den 
uppnår sin korrekta form, när fjäderbenet 
samlas igen. Generellt är det den 
"plattaste" änden av fjädern som vänder 
mot fjäderbenet och den mest "öppna" 
änden mot stötdämparens fjäderskål. 
Vidare är det viktigt att se till, att 
spiralfjäderns ändar är korrekt placerade 
i fjäderskålarna   

hUR MAN MONTERAR bANAN- 
FORMADE SPIRALFjäDRAR  
KORREKT
Det händer regelbundet, att vi hör om mekaniker, som har haft svårt att montera de efterhand utbredda bananformade 
spiralfjädrarna (Side load springs/Lateral load springs).

I Om sPiraLfjÄDErn Har 
VÄnts fEL:

• Kommer stötdämparen att utsättas  
 för sidleds tryck, som minskar  
 stötdämparens livslängd och dess  
 förmåga att säkerställa bekväm  
 körning

• Kan skador uppstå på toplagret

• Kan spiralfjädern komma att skrapa  
 på fordonets skärm, med buller eller  
 deformation av skärmen till följdn

Framöver kommer nuvarande 
nummer att märkas med QR- 
koder på lådan, där samma 
bulletin är bifogad.

rätt vs. felaktig
montering

“Gå till Triscans YouTube-kanal 'Triscan Smartparts' och titta på  

Monroes video om de efterhand mycket utbredda bananformade spiralfjädrar„
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Triscan säkersTäller snabb leverans av räTTa delar
När man köper reservdelar från Triscan får man inte bara en produkt med hög och jämn kvalitet, men också en komplett 
vara med alla nödvändiga monteringsdelar i användarvänlig förpackning med monteringsdetaljer, referensnummer, 
vagnslista etc.

En komplett  

leverans med alla 

nödvändiga delar

Produkter i  

OE kvalitet

Leverans av 

reservdelar till även 

de senaste bilar
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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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