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Mycket mer än en reservdel

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D

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.
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I bilbranchen - både bland biltillverkarna, bilhandlarna och reservdelsgrossisterna på eftermarknaden - har 
konsolideringar under det senaste årtionde inneburit att många har blivit relativt få. Många tycker att denna utveckling 
har gått stark, och för aktörerna inom bilbranchen har den erbjudit på nya möjligheter, men också många utmaningar. 
Men specialister, framtidsforskare och experter är överens om att de kommande årtiondena bjuder på mycket mer 
genomgripande förändringar i branschen. Ämnet är ganska omfattande, och vi kommer i ett antal artiklar att kasta ljus 
på de villkor, som gäller och ge våra förslag på konsekvenserna det kommer att få för bilbranchen. 

V

BILBRANCHEN FÖRÄNDRAS 
SNABBT - FÖLJER DU MED?

i lever på väldigt många sätt i en 
brytningstid för förhållande som 
påverkar bilbranchens framtida 

utveckling. Överordnad finns tre faktorer: 
miljö, teknologi och konsumentbeteende.

Miljö
I årtionden har miljöpåverkan från 
fordon med förbränningsmotorer varit 
i fokus. Från den politiska sidan har 
kraven på att minska koldioxidutsläppen 
och utsläppen av NOx-partiklar i Europa 
varit underkastat den gemensamma 
europeiska EURO-normen, med vilken vi 
har nått EURO-norm 6. i kraftträdandet 
av den ännu strängare EURO-norm 7 
är ännu inte fastställd, men förväntas 
inträffa år 2021.

Det miljömässiga fokus på att minska 
koldioxidutsläppen har också lett till ett ökat 
fokus på alternativ till förbränningsmotorer. 
På den politiska scenen är speciellt 
dieselteknologi till personbilar skickats 
för räkning. Och detta har hänt trots 
att ny teknologi kan minska utsläppen av 
NOx-partiklar till cirka en femtedel, vilket 
gör dieselmotorer till ett mer miljövänligt 
alternativ än bensinmotorer. I det politiska 
systemets strävan att uppnå resultat för 
miljön är det slående, att där sällsynt 
placeras ett "vagga till vagga" perspektiv på 
den totala miljöpåverkan av produktionen 
av t.ex. en elbil och strömförbrukningen.     

Men miljöfokus har också riktats mot 
användningen av miljövänliga och åter-

vinningsbara material vid tillverkning 
av bilar. Det finns sålunda i dag i stor 
utsträckning mer kontroll på märkning 
och återvinning av delar och material från 
skrotade bilar.

Teknologi
Den teknologiska utvecklingen har delvis 
drivits av kravet på att minska bilarnas 
miljöpåverkan och dels av möjligheten att 
använda nya tekniska framsteg i fordon. 
Kravet på att minska miljöpåverkan har 
bland annat lett till utvecklingen av el-, 
hybrid- och vätgasbilar. Utvecklingen inom 
områden som AI (artificiell intelligens), 
IoT (Internet of Things - möjlighet att 
ansluta apparater, maskiner, fordon med 
Internet), 5G (mobilt bredband), håller 

på att genomföras i fordon. Till exempel 
kommer utvecklingen av anslutna bilar 
(connected cars), att göra bilen till 
en mycket attraktiv exponeringsyta 
av produkter, service och tjänster för 
användaren. Detta alternativ kommer 
naturligtvis användas av spelare inom 
fordonsindustrin, men också med 
företag från andra branscher, som finner 
det relevant. Men den nya tekniken 
kommer också att resultera i att vi så 
småningom får självkörande bilar att 
hitta på vägarna.

Konsumentbeteende
Den sista viktiga förhållande, som får 
stor inverkan på de förändringar, vi 
komme att se, är konsumentbeteende. 
Mest uttalade i det yngre segmentet 
söker konsumenterna bekvämlighet 
- det vill säga fördelaktiga lösningar. 
Alla studier tyder på att önskan om 
ägarskap är avtagande till förmån 
för delningsekonomi. Denna typ av 
konsumentbeteende kommer till viss 
del att påverkas av demografiska 
förhållanden, och ovanstående trender 
kommer att vara mest uttalade i 
tätbefolkade områden. Men bilmärke/
återförsäljares lojalitet blir också trång. 
Det kommer i stor utsträckning att vara 
bilens förmåga att vara mycket mer än 
bara en bil - det vill säga dess förmåga 
att interagera med omvärlden och vara 
en tjänsteleverantör - vilket kommer 
att vara avgörande för köparens val. 
Hela köpsprocessen kommer också 
att förändras betydligt. Bilköp baseras 
på finansieringsalternativen och inte 
tvärtom. Mer än 80% av köparna 
kommer att informeras online under 

köpet. 47% har redan bestämt sig på 
modellen och utrustningen innan de 
köper en bil från återförsäljaren. 

Framtidens transportbehov
Ovanstående profetior kan leda till att 
många läsare antar att behovet av 
transport kommer att minskas, men 

Miljö Teknologi

Konsument-
beteende

alla studier pekar i motsatt riktning. 
Behovet av transport ökar fortfarande, 
men sättet att lösa våra transportbehov 
kommer att förändras. Till exempel 
kommer utnyttjandegraden för en bil 
att ökas som delningsekonomi och 
självgående teknologi går framåt. I dag 
är utnyttjandegraden för en privatägd 
bil i genomsnitt 5% under sin livstid  

- det kommer att förändras radikalt. I 
tätbefolkade områden kan självdrivna 
taxibilar och samåkning öka för en 
bråkdel av det pris vi känner till idag, 
kunna lösa många transportbehov.  

Läs vidare i nästa utgåva av 
vårt nyhetsbrev, där vi tittar på 

konsekvenserna för både biltillverkare, 
bilhandlare, grossister av reservdelar 
och verkstäder 
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flera av våra tidigare artiklar 
har vi berättat om våra 
bevekelsegrunder till, att vi för 

nästan 3 år sedan etablerade ett internt 
testcenter. Den korta förklaringen är, 
att vi värderade, att vi kunde stärka 
våra kompetenser och därigenom få 
ytterligare fördelar i samband med:

NYTT TESTCENTER TAS I BRUK
Med invigningen av vårt nya testcenter har vi nästan fyrdubblat storleken jämfört med tidigare. Sedan etableringen av 
vårt eget testcenter har det visat sig, att fördelarna för våra kunder, men också för oss själva, är så viktiga, att beslutet 
om utvidgning nästan gav sig själv. Läs mer om det nya testcenter och den senaste utrustningen i den här artikeln.

I

• KVALITETSKONTROLL

• PRODUKTUTVECKLING

• PRODUKTJÄMFÖRELSE
 med OE och konkurrenter

• BEHANDLING AV REKLAMATIONER

Detta antagande har i den grad 
visat sig stämma. Naturligtvis är alla 
områden till nytta för våra kunder, 
men det är troligen särskilt inom 
reklamationsbehandlingen, att du 
som kund lätt har kunnat upptäcka 
fördelarna. Handläggningen har blivit 
kortare och detaljerna i den medföljande 
dokumentation har förbättrats avsevärt. 
Det har därför inte varit svårt att 

fatta beslutet att utöka testcentret, 
eftersom investeringar i och utveckling 
av ytterligare testutrustning har gjort 
utrymmet i det existerande testcenter 
alltför trångt.
 
Vi har också i tidigare artiklar beskrivit 
vår utrustning och hur det fungerar. 
Sedan den senaste artikeln om våra 
ABS-testare har ny utrustning lagts till. 
Dessa är:

• Utrustning till hållbarhet/slitstyrka  
 test av elektriska gasfjädrar

• MAP-testare (manifold air pressure)
 
Som tidigare, kommer vi också senare att 
berätta om hur utrustningen används och 
fungerar. Förutom den nya utrustningen 
har vi följande provutrustning:

• ABS-testare

• Vevaxel-testare

• Kamaxelläges-testare

• EGR-ventil-testare

• Gummikvalitet-testare – ozonkammare

• Korrosionsskydd-testare  
 – saltdimma kammare

• Drag-/trycktest  
 - bromsslangar, gasfjädrar,  
 styrleder, spindelled etc. 

• Parallelitetstestare – bromsskivor

• Termostat-testare

• PDS-testare – parkeringssensorer

• Svetsning penetration-testare

Inom kort kommer vi också att expandera 
med testutrustning till test av:

• Läckagetest  
 - vattenpumpar och termostater

MAP-testara

Till vänster:  
PDS-testare – parkeringssensorer
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nvändningen av elektriska gasfjädrar 
är fortfarande mest utbredd i den 
mer luxuös delen av flottan, även 

om man efterhand kan välja dem som 
extrautrustning i flera medelklassbilar. 
Inom kort kommer vi till exempel att kunna 
leverera elektriska gasfjädrar till Audi 
Q3 och BMW X3. Tills vidare innehåller 
programmet elektriska gasfjädrar till: 
 

UTVIDGNING AV  
PROGRAMMET FÖR  
ELEKTRISKA GASFJÄDRAR 
OCH EGEN TESTUTRUSTNING
I vårt mycket stora och omfattande program av gasfjädrar, är vi nu som de enda i eftermarknaden redo med elektriska 
gasfjädrar till eftermarknadspriser. Vi erbjuder hittills 14 referenser, men fler är på väg. Samtidigt har vi i samband med 
utbyggnaden av vårt testcenter utvidgat våra möjligheter att testa gasfjädrar. Få en översikt över de nya gasfjädrar och 
våra möjligheter för in-house test här.

A

Även om man vanligtvis använder termen 
gasfjäder och den elektriska versionen av 
utseende ofta liknar en gasfjäder, är tekniken 
ganska annorlunda. Gasfjädercylindern är 

“Våra inbyggda testfaciliteter har utökats med ett hållbarhetsprov,  

där vi kan köra cykliska prov under flera dagar med olika belastningar„

871011301 BMW X6

871011302 BMW X6

871011303 BMW X5

871011304 BMW X5

871017301 Range Rover Evoque

871017302 Land Rover Discovery Sport

871017303 Range Rover IV

871017304 Range Rover Sport

871017305 Range Rover Sport

8710 20301 Porsche Cayenne

871020302 Porsche Panamera

871027301 Volvo XC60

871027302 Volvo XC60

871029301 VW Touareg

inte fylld med gas, men däremot en vanlig 
mekanisk fjäder och en spindel, som drivs av 
en elektrisk motor. 
 
In-house testfaciliteter
Våra inbyggda testfaciliteter har utökats 
med ett hållbarhetsprov, där vi kan köra 
cykliska prov under flera dagar med olika 
belastningar. Utöver denna möjlighet har vi 
också drag- och trycktest och vår saltdimma 
kammare till korrosionstestning 

Gasfjäder utsatt för korrosionstest Kontrollpanel på saltdimma kammare

8710 11303

Produktkoordinator Søren Nielsen  
vid den nya testmaskinen som testar 

elektriska gasfjädrar
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ntalet modellvarianter av Tesla-
modellen S är ganska omfattande 
- totalt 15 - och antalet av Triscan 

delar varierar beroende på modell i 
fråga. Se vår katalog (triweb.triscan.dk) 
eller TecDoc för mer information.

NU DELAR TILL TESLA MODELL S
Vi har tidigare berättat om, att vi har fått utvecklat delar till Tesla modell S. Status idag är, att vi har 13 delar redo för 
leverans. Få hela översikten över vilka delar det handlar om här, och vilka delar till Tesla, programmet som kommer att 
utvecklas snart.

A

MODELL MODELL

Modell S Modell S 85D

Modell S 60 Modell S 90D

Modell S 60D Modell S 100D

Modell S 70 Modell S P85

Modell S 70D Modell S P85D

Modell S 75 Modell S P90D

Modell S 75D Modell S P100D

Modell S 85

Bromssystem, framvagnsdelar, 
transmission och kaross
De hittills 13 delarna finns inom 
undervagn och kaross. 

Till styrningen har vi stabilisatorstag till 
framaxeln och hjullager till framhjul och 
bakhjul:

Till transmissionen har vi dragaxlar till 
både 2- och 4-hjulsdrivna modeller. 3 
varunummer finns redan på lager och 
de sista 3 levereras inom nästa månad. 
Hos Tesla kan dragaxlarna endast 
köpas kompletta, men hosTriscan 
kommer både lös led och damasker att 
finnas tillgängliga i programmet inom 
kort:

Till bromssystemet har vi bromsklossar 
till framaxel och bakaxel och 
monteringssats:

Till karossen har vi gasfjädern till 
"motor" huven.

Ännu flera fullt utvecklade delar är 
på väg och fler håller på att utveck-
las. Så vi förväntar oss inom kort 
att kunna lansera:

 Bromsskivor fram

 Bromsskivor bak

 Ytterligare tre drivaxlar

 Drivknutar

 Drivaxeldamask-sats

 Länkarm  

 Styrväxel

8500 81600 8500 81603

8500 81605 8500 81606

8530 81101

8540 81502

8540 81505

8540 81506

8530 81201

8110 10582

8110 10606

8105 101640

FLERA DELAR PÅ VÄG...

8710 81101

MER ÄN

100 DELAR

TILL ELBILAR
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et är inte svårt att föreställa 
sig, hur 3D-utskrift skulle kunna 
förändra hur reservdelsindustrin, 

som vi känner den idag, fungerar på. 
Tänk alltid att leverera en reservdel när 
behovet uppstår och därmed undvike 
restorder situationer. Tänk aldrig att se 
tillbaka på en feldisponering som slutade 
med lagerhyllor fulla av delar som inte 
såldes. Det låter väldigt frestande - 
inte sant? Men är det överhuvudtaget 
möjligt?
 
För att komma svaret närmare har 
vi bl.a. besökt Teknologisk Institut, 
där Centerchef Claus Erichsen 
Kudsk har uppdaterat vår kunskap 
runt utvecklingen inom 3D-utskrift. 
På Teknologisk Institut har man inte 
bara följt utvecklingen av 3D-utskrift 
från början, men också producerat 
3D-utskrift och har erbjudit rådgivning 
om rapid prototyping (tillverkning av 
användbara modeller och prototyper i 

samband med produktutvecklingsprojekt), 
rapid manufacturing och additive 
manufacturing (användning av 3D-utskrift 
till den faktiska produktionen) till det 
danska förvärvslivet. 
 
Dessutom har vi internt hos Triscan 
två anställda med erfarenhet och 
intresse inom området. Produktchef 
Asger Thybo Geertsens intresse 
för 3D-utskrift kommer inte bara av 
arbetsskäl, men också privat där Asger 
själv har investerat i en 3D-skrivare 
och experimenterat med tekniken. 
Marknadschef Thomas Fuglsang 

Andersen har under en period av sju år 
förmedlat kunskap om bl.a. 3D-utskrift på 
precis Danmarks Teknologiska Institut.
 
3D-utskrift inom fordons industrin
Bland bilproducenterna finns det flera 
exempel på användningen av 3D-utskrift 
för tillverkning av delar. Audi, Rolls Royce, 
Porsche och Morgan är exempel på 
detta - och ja vi är i lyxklassen. Porsche 
använder, såvitt vi vet, enbart 3D-utskrifter 
för tillverkning av reservdelar till klassiska 
bilar. I motorsportens konungsklass - 
Formel 1 - har användningen av 3D-utskrift 
inte så överraskande varit använd under 

Medierna är fulla av berättelser om 3D-utskrifts användningsmöjligheter i olika branscher och hos Triscan följer vi med. 
Men vi är inte bara på sidlinjen och tittar på - vi gör mer än så. I den här artikeln får du en inblick i våra tankar och 
handlingar i den riktningen samt tekniken bakom 3D-utskrift.

många år. Å andra sidan är det svårt 
att hitta exempel på 3D-utskrift av delar 
till mer vanliga bilar, vilket tyder på att 
tekniken ännu inte är helt mogen och 
konkurrenskraftig till användning inom 
fordons industrin.
 
Ett exempel 
Vi har nyligen testat vår tes på en 
oljeplugg i plast. Hädanefter har vi 
jämfört materialegenskaper, noggrann-
het, finish och pris i förhållande till en 
traditionell formsprutad oljeplugg. I 
förhållande till materialegenskaperna är 
vi på väg att genomföra ett test till prov 
av funktion över tid.

I schema 1 nedan jämförs utvalda 
materialegenskaper mellan en 
formsprutad oljeplugg (Nylon 
PA66) med oljepluggen i 3D-utskrift 
(Nylon PA12). Som det kan ses är 
materialegenskaperna inte desamma. 
Det är därför de specifika materialkrav 
och de efterföljande tester, som måste 
avgöra om det valda materialet till vår 
3D-tryckta oljeplugg kan godkännas.   
 
Som kan ses på ill. 1 og ill. 2 uppnår du 
inte exakt samma finish i 3D-utskrift som 
i formsprutning av plast. 3D-printade 
föremål kan präglas av att vara byggt 
upp av lager och ytfinishen kan variera 
mycket, vilket beroende på användning, inte 
nödvändigtvis är ett problem.  
      
Med 3D-utskrift är det inte alltid möjligt 
att hålla strikta toleranser på ett 
ämne. Återigen är det en fråga om 
nödvändighet och då har du givetvis 
möjlighet att efterprocessa en 3D-tryckt 
del om det behövs.  
Huruvida 3D-utskrift prismässig kan 
konkurrera med formsprutade föremål 
beror på efterfrågan. Vid låg efterfrågan 
och därmed produktion av relativt få 
föremål, har 3D-utskrift produktionsmässig 
en stor fördel eftersom verktygsproduktion 
och tidskrävande installation och 
idrifttagning av produktionsapparaten inte 
är nödvändiga. Med massproduktion är 
omvänt det motsatta. 
 
Vi menar
Med vår kunskap och insikt i 3D-utskrift 
tror vi inte, att teknologierna för 
närvarande är tillräckligt utvecklad till, 
att vi ska kunna använda dem inom 
de reservdelsgrupper, som vi erbjuder 
marknaden. Det måste därför också vara 

osagt, om 
andra reservdels-
leverantörer till efter- 
marknaden för bilar 
kommer att dra nytta 
av detta. Under alla 
omständigheter kommer 
vi att fortsätta att följa 
utvecklingen noggrant för 
kontinuerligt att utvärdera 
våra möjligheter
 
3D-utskrift i överblick
3D-utskrift är inte en ny 
uppfinning och de första 
3D-skrivare till kommersiell 
användning tillverkades redan 
1986 av 3D Systems Corporation 
i USA. Idag täcker 3D-utskrift ett brett 
utbud av teknologier till att producera 
föremål från en digital 3D-ritning i 
stereolithografiskt format (se illustration). 
 
Gemensamt för de olika teknologier är 
också, att de bygger upp föremålen 
av en hel del lager. Metoden varpå, 
materialet vari och noggrannheten 
varmed de bygger objekten är däremot 
olika. I början användes 3D-skrivare 
främst för produktion av prototyper 
för produktutvecklingsändamål. Men 
eftersom flera teknologier har lagts till, 

materialvalet har vuxit och inköpspriserna 
har fallit, är möjligheten att använda 
3D-skrivare till faktisk produktion lagts till.

I schema 2 nedan visas de sex 
mest använda teknologier - och vilka 
överordnade kategorier av material som 
de kan arbeta med. Urvalet av material 
inom de tre kategorierna - plast, gummi 
och metall - varierar mycket beroende på 
vilken teknik som väljs 

Till höger: STL-fil - en 3D-modell där 
alla ytor definieras av triangulering 
(trianglar)

3D-UTSKRIFT AV RESERVDELAR!  
VAD GÖR TRISCAN?

D

ill. 1: till vänster 3D-printat oljeplugg ill. 2: till vänster 3D-printat oljeplugg

FORMSPRUTNING 3D-UTSKRIFT

Nylon PA66
Värme stabiliserad

Nylon PA12

Densitet 1,04-2,50 g/cm 1,01 g/cm

Bästa tolerans ± 0,05 mm ± 0,3% (min ± 0,3 mm)

Draghållfasthet [MPa] 40-220 44-48

Youngs modul [GPa] 0,4-9,2 N.D.

Förlängning vid paus [%] 3,2-80 10,7-15

Smältpunkt [° C] 255 187

HDT @ 0,45 MPa [° C] 100-263 175

HDT @ 1,8 MPa [° C] 54-260 106

TEKNOLOGI FÖRKORTNING MATERIALE

Fused Depostion Modeling FDM Plast och gummi

Selective Laser Sintering SLS Plast och metall

Stereolithographi Apparatus SLA Plast och gummi

Polyjet/Multi Jet Fusion PJ/MJF Plast

Direct Metal Laser Sintering DMLS Metall

Digital Light Processing DLP Plast och gummi

SCHEMA 1

SCHEMA 2
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Det är inte ett okänt fenomen, att bilägare med DSG-växellådor (Direct Shift Gear) kan rapportera om periodisk mycket 
varierande kylvattentemperaturer och bristandekabin värme. Men det är väldigt sällsynt, att tillståndet/felet kan 
återskapas i verkstaden. Här är ett tips till vad som kan vara fel. 

P

SVÄNGANDE KYLVATTEN-
TEMPERATUR PÅ BILAR MED 
DSG-VÄXEL

“Det är inte ett okänt fenomen, att bilägare med DSG-växellådor kan rapportera om  

periodisk mycket varierande kylvattentemperaturer och bristandekabin värme„
VIKTIGT!

Moderna kylkretslopp är mycket komplexa system och måste därför repareras med försiktighet. 
Framför allt är korrekt ventilation av systemet extremt viktigt

Illustration av systemuppbyggnad. 
Termostaten (8620 48775 eller 8620 
48780) är placerad på inloppslangen till 
värmeväxlaren

8620 48775/8620 48780
Viktigt! Observera installationsriktningen (pilen), när termostaten byts ut 

å fordon med denna typ av 
växellåda är monterad en separat 
termostat till transmissionsoljan. 

Problemet uppstår i situationer där du 
till exempel kör nedförs backe länge utan 
att använda gaspedalen och fordonets 
motor och växellåda är inkopplade. I 
sådana situationer kan både kylvattnet och 

transmissionsoljetemperaturen falla under 
normal driftstemperatur.  

Termostaten för reglering av olje-
temperaturen i växellådan styrs via 
kylvattenkretsen i fordonet och värmen 
från DSG-transmissionsöverföringsoljan 
deponeras i kylvattnet via en värmeväxlare. 

Om termostaten inte fungerar korrekt 
- och t.ex. fastnar i öppen position - vill 
transmissionsöverföringsoljan - men också  
motorn - komme att spendera mycket 
längre på att uppnå sin normala drifts-
temperatur 
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ÄR DU UPPMÄRKSAM PÅ  
KOMPLETTERANDE PRODUKTER?
VI HJÄLPER DIG PÅ VÄG...

är priset på en kompletterande 
produkt är högt och det ingår i 
leveransen, påverkar det självklart 

försäljningspriset. Och eftersom det 
oftast är priset som i första hand utgör 
grunden för valet av leverantör, händer 
alltför ofta att man utesluts i denna 
fas. Kunden inser helt enkelt inte att 
prisskillnaden faktiskt beror på, att 
produktleveransen inte är densamma 
och därmed inte direkt jämförbar.

Tyvärr betyder det också, att 
kunden ofta inte har kännedom till 
kompletterande produkter - eller kunskap 
om behovet av att ersätta dem. I vissa 
fall är det upptäckt och varan beställs 
senare. I andra fall ersätts inte delarna, 
och eftersom produkterna i många fall 
måste ersättas av säkerhetsmässiga 
orsaker, är det naturligtvis ett allvarligt 
problem.

I dessa fall där det är nödvändigt av 
säkerhetsmässiga orsaker att ersätta 

Hos Triscan strävar vi efter att göra livet enklare för våra kunder. Därför levererar vi grundläggande alltid kompletta 
produkter med alla nödvändiga delar för professionell montering. Det finns emellertid referenser där de kompletterande 
produkterna utgör en så stor del av den totala produktens pris, att vi av konkurrensmässig hänsyn inte kan inkludera dem. I 
sådana fall markerar vi det tydligt i produkttexten, men i framtiden kommer denna information också vara på produktbilder.

N kompletterande produkter - men vi 
av konkurrensmässiga orsaker inte 
kan erbjuda dessa som en del av vår 
leverans - kommer den kompletterande 
produkten framöver att visas på Triscans 
produktbilder som en "bild på bilden" 

markerad med en gul varningstriangel 
och ett produktnummer.

Således hoppas vi, att ha löst den 
ovanför beskrivna utmaningen på ett 
sätt, som gagnar alla parter 

LUK TORCON VRIDMOMENT 
OMVANDLARE TILL AUTOMAT-
VÄXELLÅDOR  
OCH 11 NYA REFERENSER I URTRAMPNINGSGAFFLAR
Vridmoment omvandlare har använts i årtionden, huvudsakligen i automatisk och kontinuerlig variabel växellåda (CVT), där 
de är monterade mellan motor och växellåda. Vid denna plats är vridmoment omvandlaren utsatt för vibrationer, höga 
temperaturer och smutsig överföringsolja. Det här är alla faktorer, som kan leda till ett partiellt eller totalt fel.

uK TorCon täcker ett antal 
lösningar till den automotiva 
eftermarknaden. L # TRISCAN OE TILLVERKARE

8550 28021 2117.52 PSA

8550 28022 2115.25 PSA

8550 28023 2117.58 PSA

8550 28024 2117.59 PSA

8550 28025 2117.61 PSA

8550 28026 2117.56 PSA

8550 28027 2117.65 PSA

8550 28028 2117.63 PSA

8550 23020 901 250 00 21
A 901 250 00 21

Mercedes Benz

8550 25011 6001 546 436, 7700 112 818,
7700 175 163, 7700 869 178,
7701 478 174

Dacia/Renault

8550 29040 02A 141 709 A, 02J 141 719,
02J 141 719 A, 02J 141 719 B,
02J 141 719 C, 0A4 141 719

VAG

Se hela översikten här:

REPARATIONSLÖSNINGAR

NYA VRIDMOMENT OMVANDLARE

KOMPLETT RENOVERADE 
TORSIONSDÄMPARE

som innehåller alla nödvändiga slitdelar 
till professionell reparation av en defekt 
vridmoment omvandlare. Satserna 
inkluderar också omvandlingslocket till 
skydd av pumpens nav.

som gör deras byte under reparation 
kostnadseffektiv. Torsionsdämparna har 
renoverats av OE-leverantör och omfattas 
av LuKs perfekta renoveringsprocess. 

till GM 5L40 automatväxellådor.

Vi har också utökat vårt program 
av urtrapningsgaffel med 11 nya 
referenser, varav 8 är till modeller från 
PSA-gruppen (Citroën och Peugeot) 
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Product Data Management Delivery Management System

Inventory Management System Warehouse Management System

Enterprise Ressource Planning

TRI EBW WEBSERVICE

E-commerce

vårt nya lager och en utvidgning av 
lagringskapaciteten med mer än 40%, 
har vi kunnat ompröva vårt arbetsflöde 
för mottagning och lagring av varor. 
Förutom en mycket nära koordinering av 
leveranser mellan inköp och logistik, sker 
varumottagningen nu i sitt eget område. 
Härmed har hastigheten för lagring av 
varor och därmed tillgången för kunderna 
förbättrats avsevärt.

Automatiserat ordermottagning
Vi mottar och behandlar på daglig basis 
över 2000 ordrar. Mer än 90% av 

utomatiserad disponering och 
manuell justering av lager-
behållning

Att säkra den höga leveranskapaciteten 
börjar i vår inköpsavdelning, där inköp 
av helt nya artikelnummer är en manuell 
process. Baserat på erfarenhetsvärden 
och prognoser från våra kollegor i 
försäljningen uppskattas en köpvolym med 
de osäkerheter som det nu medför. Vid 
återbeställning av varor ser processen 
helt annorlunda ut, eftersom vår 
inköpsavdelning här använder Slim4 - ett 
automatiskt disponeringssystem. Baserat 
på historiska data köper Slim4 automatiskt 
varor inom fastställda gränser. För att 
undvika restorder-situationer säkerställer 
vi vanligtvis flera godkände tillverkare för 
varje artikelnummer, som skiljer sig åt på 
leveranshastigheten. Dessutom anpassar 
vi vår lagringskapacitet baserat på nya 
stora kunders egna försäljningsuppgifter, 
när vi ingår samarbetsavtal.

Optimerat arbetsflöde runt varu-
mottagning och lagring av varor
I processen med uppbyggnaden av 

SÅ SÄKERSTÄLLER VI HÖG 
LEVERANS-KAPACITET
På eftermarknaden har Triscan alltid erkänts för vår höga leveransförmåga, som vi alltid strävar efter är 97%. Vi har inte 
kommit till det här erkännande utan ansträngning, men genom kontinuerligt att utveckla våra processer och investering i de 
modernaste IT-systemen. I den här artikeln får du en inblick i hur vi ser till, att du kan få dina varor, när du behöver dem.

A

Vår IT-setup för att säkra hög leveransförmåga

ordrarna via TriWeb, TecCom eller vår 
webbtjänst behandlas automatiskt av vårt 
finanssystem Axapta och skickas direkt till 
Apport, vilket är vårt lagerstyrningssystem. 
Här behandlas inkommande order 
intelligent beträffande på ordning 
och sammanslagning i förhållande till 
försändelse innan de sänds till plock.

Effektiviserat plockning av ordrar
Ordrar som skickas till plockning 
distribueras automatiskt till våra 
logistikmedarbetares handskannrar, där 
plockningen sätts igång. Handskannrarna 

har just uppdaterats till att stödja vårt nya 
5Ghz trådlösa nätverk, vilket garanterar 
både stabil och snabb kommunikation. 
För att göra plockningen av små order 
mer effektiva har vi infört användningen av 
elbilar, därmed  har vi kunnat minska tiden 
som förbrukats jämfört med tidigare. 

Snabb leverans
Vi har också optimerat vårt arbetsflöde 
runt försändelse. I den nya inredningen av 
vårt centrallager har försändelsesområdet 
för små ordrar flyttats och utvidgats - och 
likaså försändelsesområdet for stor ordrar. 
Själva försändelsesprocessen kontrollerar 
vi via Consignor - där alla transportörer 
vi har avtal med är registrerade. På 
detta sätt ser vi till, att mer än 90% av 
de ordrar vi behandlar inom loppet av 
en arbetsdag levereras nästa dag före 
07:00.

97% leveransförmåga 
Vi når inte alltid våra mål - men vi lovar, 
att vi ska göra vårt bästa både nu och i 
framtiden for att kunna leva upp till våra 
egna mål och våra kunders förväntningar 
till vår leveransförmåga. Genom 
fortfarande och beslutsamt att fokusera 
och förbättra våra processer och system, 
säkerställer vi vår gemensamma framtid 

TV: Inköpare - Ann Falck Schnoor - i färd med att flytta varor över till automatisk disponering i Slim4

Våra nya 5Ghz handskannrar

Effektiv plockning av små order med våra nya el-fordon

Försändelsesprocessen styrs via 
Consignor, där alla transportörer är 
listade

Genomsnittlig leveranskapacitet 2018, mätt i Targit - vårt affärsinformationssystem
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“Har det mycket omfattande och kostsamma arbetet gjorts för att testa  

om designändringen är viktig för de andra komponenterna i systemet?„
...fortsätt

ör att belysa ämnet är 
det viktigt att känna till 
utvecklingsprocessen för en 

framvagnsdel. Framvagnsdelar är en 
del av en komplicerad anslutning med 
styrningen, men även hjulfjädring och 
transmissionsdelar. Dimensioneringen 
av den enskilda framvagnsdel - här under 
fysiska dimensioner och materialval - 
baseras på de belastningar som delen 
förväntas utsättas för av de övriga 
komponenterna i styrningen samt 
hjulupphängningen och överföringen. 
Delen är utformad som en 3D CAD-
modell, som sedan exponeras för FEM 
(Finite Element Method) beräkningar / 
simulering, varigenom man säkerställer 
att dimensioneringen är korrekt. Denna 
metod används för alla enskilda delar, 
men även för hela systemet. Med detta 
tillvägagångssätt kommer man så nära 
den verkliga världen som möjligt. Och 
samtidigt säkerställs att sannolikheten 
för att de enskilda delarna också klarar 

de efterföljande fysiska testerna är stor.
Det är därför också oundvikligt, att 
man ändrar systemets samlade 
dimensionering, när man ändrar 
en parts fysiska dimensionering. 
Krafter och vibrationer som över 
tiden kan vara skadliga för en enskild 
komponent kommer sannolikt att 
deponeras på annat håll, om denna 
komponent förstärks. Eftersom styr- 
och hjulsupphängningsdelar hör till 
kategorin säkerhetskomponenter, skulle 
det - av den anledningen bara – ge god 
mening att ställa dig själv frågan: Har 
det mycket omfattande och kostsamma 
arbetet gjorts för att testa om 
designändringen är viktig för de andra 
komponenterna i systemet och finns 
dokumentation tillgänglig för detta?

Det är naturligtvis också intressant 
att ta reda på hur bra de förstärkta 
delarna är. Finns det någon skillnad? Hur 
mycket bättre är de? Vi har inte kunnat 

hitta några självständiga bevis på detta, 
och det är naturligtvis också en mycket 
omfattande och nästan omöjlig uppgift 
att uppnå.

Et test
Vi har däremot - med utgångspunkt i 
två referenser - där på eftermarknaden 
erbjuds av flera leverantörer i en 
speciellt förbättrad version, utfört 
jämförande test mellan OES, förstärkt, 
standard och Triscan delar på en 
mängd olika parametrar. Det handlar 
om följande två stabiliseringsstänger för 
respektive PSA och VAG. 
 
Testresultat
Vi har testat de två stabilisatorer inom 
ett brett spektrum av områden och visar 
de viktigaste som relaterar till hållbarhet 
här.

FÖRSTÄRKTA FRAMVAGNS-
DELAR ELLER INTE?
Flera av eftermarknadsleverantörerna har gradvis byggt upp ett program med förstärkta framvagnsdelar. Alternativen 
utvecklas när det visar sig, att livstiden för den ursprungliga designen inte motsvarar vad man bör förvänta sig. Det låter 
väldigt smart, men är det nu också fallet - och hur relaterar vi oss hos Triscan till ämnet?

F

PSA VAG

OES 5087.* (50, 57, 62 ,64, 77) 6Q0 411 315 * (A, C, D, F, G, J, L, M, N, P)

Standard utförande  Konkurrent Konkurrent

Förstärkt utförande Konkurrent Konkurrent

Triscan 8500 28624 8500 29617
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Vi har gjort ett val
Hos Triscan har vi gjort ett val. Vi vill inte 
erbjuda ett separat program av förstärkta 
delar av flera orsaker. 

1. Delar till framvagn och hjulfjädring hör 
till kategorin av säkerhetsdelar. 

2. Vi anser att det är svårt - att säga om 
inte omöjligt - för andra än biltillverkarna 
att beräkna och testa följderna av 
förändringar i fysiska dimensioner.

3. Vi har flera exempel på hur vi, i 
samarbete med våra tillverkare och med 
framgång har förbättrat mycket, utan att 
ändra delens fysiska dimensioner. 

4. Vi har flera exempel, att med en 
standardprodukt och utan extra kostnad 
kan vi uppnå samma hållbarhet som med 
en förstärkt och dyrare produkt.

5. Det är mycket lättare för alla parter 
att relatera till en snarare än två olika 
varianter  

Axial clearence diff: Är den slöjan som vi 
har kunnat mäta efter att stabilisatorerna 
har exponerats för 100 000 cykliska 
tester med 200 kg. vid 5 Hz. Såsom kan 
ses, lever alla stabilisatorer upp till vad 
som måste kallas en acceptabel nivå i 
förhållande till OES-delen. Den förstärkta 
delen och vår nyaste del är helt identiska. 

Sealing: Alla delar utöver en av våra 
konkurrenters standarddelar bestod 

täthetstestet, som är uppdelat i två. 
Under den första delen av testet utförs 
ett läckagetest vid 1 bar på stabilisatorns 
gummihylsa. Hädanefter utförs ett 
läckagetest vid 3 bar på manteln, som 
antingen är tillverkad av metall eller plast.

Surface treatment/Corrosion resistance: 
Som kan ses, ger OES-delen och den 
förstärkta delen av våra konkurrenter 
inte lika bra korrosionsskydd som 

de andra två delarna. Den knappt 
så bra ytbehandlingen är en Cr3 + 
kromering, som ger 240 timmars 
skydd i ett saltkammarprov. Å andra 
sidan ger den lackade ytan, som utförs 
i en katapforetisk (elektrobeläggning) 
process där arbetsstycket nedsänktes i 
en epoxibaserad färg, ger 720 timmars 
skydd i ett saltkammarprov. 

TEST AF PSA

EU OES

TRISCAN

Competitors 
Reinforced 
Part

Steel closing 
over plastic 
cap 0,07

0,04

0,06

0,04

OK

OK

FAILED

OK

Cr + 3 (240 hour)

Cr + 3 (240 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Steel closing 
over plastic 
cap

Steel closing 
over steel 
cap

Steel closing 
over plastic 
cap

Design Axial clearance diff (mm) Sealing Surface treatment/Corrosion resistance

Competitors 
Standard 
Part

TEST AF VAG

EU OES

TRISCAN

Competitors 
Reinforced 
Part

Injected 
plastic 0,08

0,03

0,06

0,02

OK

OK

FAILED

OK

Cr + 3 (240 hour)

Cr + 3 (240 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Cataphoresis (720 hour)

Steel closing 
over plastic 
cap

Steel closing 
over plastic 
cap

Steel closing 
over plastic 
cap

Design Axial clearance diff (mm) Sealing Surface treatment/Corrosion resistance

Competitors 
Standard 
Part

VAD ÄR RÄTT?  
- OCH VAD ÄR FEL?

Vi har gjort vårt val - och 
hoppas att det på grundval av 
denna artikel har blivit lättare 

att göra ditt val 

Vi har testat stabilisatorerna 8500 29617 för VAG (VW eco-up, översta) och 8500 
28624 för PSA (Peugeot 308 och RCZ, nederst)
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Observera, att där vid byte krävas 
användning av specialverktyg. Verktygs-
satserna innehåller basis satser och 
modellspecifika satser.

Till varje LuK RepSet 2CT och varje 
specialverktygssats ingår detaljerad 
information om teknologien och 
installationen på åtta språk. 

Informationsmaterialet och tilläggs-
information, installationsvideor och 
tekniska broschyrer om LuK efter-
marknads reparationslösningar kan nås 

VISSTE DU ...
Att du kan hitta  

informationsmaterial på  
WWW.REPXPERT.COM?

rincipen bakom dubbelkopplings-
teknologin är komplex, men kan 
förklaras i förenklade termer med 

följande: Medan en koppling överför 
vridmoment, säkerställer den andra 
kopplingen att gör sig redo för nästa 
växelväxling. Detta möjliggör att skifta 
från ett växel till ett annat utan förlust 
av vridmoment och prestanda. Samtidigt 
uppnås ökad körkomfort och lägre 
bränsleförbrukning. 
Den torra dubbelkopplingen används 
speciellt i fordon med lägre vridmoment, 
medan den våta dubbelkopplingen 
huvudsakligen används i fordon med 
vridmoment över 250 Nm, där 
värmeutveckling är så stor att oljekylning 
blir nödvändig. Hittills innehåller 
programmet för DSG-växellådor med 
våtkoppling endast en referens, men fler 
är på väg.
 
Oavsett om det är en LuK RepSet 2CT 
till torr eller våtkoppling, innehåller 
satsen alla komponenter, som 
krävs för reparation av det specifika 
dubbelkopplingssystem.

LUK REPSET 2CT TILL DSG VÄXEL- 
LÅDOR MED VÅTKOPPLING
Hos Triscan har vi sedan 2013 haft LuK RepSet 2CT till DSG-växellådor med torrkoppling i programmet. Detta program 
utökas nu med satser som passar modeller från FCA Group, Renault, Smart och Suzuki, men programmet är också 
utbyggt med satser till DSG-växellådor med våtkoppling, som används av VAG - Audi, Seat, Skoda och Volkswagen med 
7-växlad DQ500 växellåda.

P via REPXPERT webbportal  (www.repxpert.
com). I vår webbkatalog - triweb.triscan.
dk - har vi under varje av satserne angivit 
information om vilka specialverktygssatser, 
som ska användas  

OE REFERENCER

VAG  0BH 398 029 A
0BH 398 029 B

1. Dubbel våtkoppling

2. Låsring till lock

3. Bricka

4. Kopplingslock

5. Låsring till koppling

6. Styrlager

LuK specialverktygssats till våtkoppling: 
400 0540 10

epresentanter från t.ex. Autig, 
Auto-G, CAC, FTZ och Tenneco har, 
med Morten Løkkegaards tal, fått 

en unik inblick i hur hela förloppet gick 
framåt englands röst om BREXIT och 
förhandlingarna hittills har utvecklats. 
Men Morten Løkkegaard kom också med 
sin tolkning av de konsekvenser som den 
englands utträde från EU skulle ha för 
både engelska, men även de återstående 
medlemmarna av EU, både på kort och 
lång sikt.

Det var glad debatt både under och efter 
presentationen, och deltagarna fick därefter 
möjlighet att gå på en rundtur hos Triscan. 
Här kunde IT och logistikchef Morten Hallum 
presentera det nya lagret, även produktchef 
Asger Thybo Geertsen fick möjlighet att visa 
det nya testcentret framåt 

NÄTVERKSMÖTE OM BREXIT  
MED EU-PARLAMENTSMEDLEM MORTEN LØKKEGAARD (V) SOM  
PRESENTATÖR.
Fredagen den 8 mars 2019 samlades representanter från flera reservdels grossister och branschfolk från den danska 
eftermarknaden till ett nätverksmöte och debatt hos Triscan. Venstres EU-parlamentsmedlem, Morten Løkkegaard, 
gjorde ett inspirerande bidrag om BREXIT, som en presentation till en efterföljande debatt.

R

Produktchef Asger Thybo Geertsen berättar om testcentret och dess möjligheter

OM MORTEN LØKKEGAARD (översta bilden till höger)
Medlem av Europaparlamentet två gånger och senast 2016. I EU-parlamentet är Morten Løkkegaard vice ordförande i Europaparlamentets 
liberala grupp, ALDE, medlem av parlamentets utskott för inre marknaden och konsumentskydd och medlem av parlamentets kultur- och 
utbildningsutskott. Morten Løkkegaard tog examen från danska journalistiska skolan (Danmarks Journalisthögskola) 1988. Han har arbetat 
för Jyllands-Posten, men blev rikskänd genom sin anställning vid Danmarks Radio. Här började han som en politisk reporter och var senare 
värd för tv-tidningen (TV-avisen), redaktör och värd för söndagstidningen (Søndagsmagasinet) samt värd för politiska program.

1

2

5
6

3

4

LuK RepSet 2CT #602 0018 00  
- våtkopplingssats till VAG 7-växlad DQ500 växellåda
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LAMBDASOND FELKODER  
BETYDER INTE ALLTID ATT 
LAMBDASONDEN ÄR DEFEKT
I en tidigare artikel har vi pekat på hur svårt det kan vara att hitta den verkliga orsaken till ett lambdasond felmeddelande - då 
var det speciellt bredbandstypen som var under luppen. Men också den konventionella 02-sensorn kan ge anledning till många 
grubblerier - och ofta är lambdasonden inte alls problemet. 

ven om lambdasonden är en 
slitdel - och det är antalet körda 
kilometer som bestämmer 

hur länge den håller - borde man 
förvänta sig att den håller minst under 
garantiperioden (vilket i Triscans fall är 
3 år). Lambdasonden är en del av ett 
komplext system och det finns många 

Ä saker som kan påverka dess funktion 
och leda till felmeddelanden.

I det sammanhanget är det värt att 
nämna de mycket utbredda universella 
lambdasonderna, där den ursprungliga 
kontaktstycket återanvänds. Här måste 
lambdasondledarna lödas, isoleras 

och sist men inte minst inkapslas, 
så att hela sammanfogningen kan 
motstå värme, kyla, fukt, salt och 
smuts. Denna metod är långsam, 
förknippad med en hög risk att ansluta 
lambdasonden felaktigt och mycket 
sårbar kring sammanfogningen. Av den 
orsaken innehåller Triscans program 
bara "Plug & Play" lambdasonder, 
så den här felkällan är utesluten och 
grossisten, verkstaden och inte minst 
bilägare är garanterade en problemlös 
lång livslängdshantering.

Ett lambdasond felmeddelande kommer 
givetvis att få folk till att tro att det är 
defekt, men all erfarenhet visar att 
felet verkligen mycket ofta måste hittas 
någon annanstans. I det följande ger vi 
råd och vägledning om hur felsökning 
kan lösas.  

När utbyte av lambdasonden inte 
löser problemet omedelbart 
Om montering av en ny lambdasonde 
inte omedelbart löser problemet - och 
lambdasond felkoderna fortsätter 
att lagras - bör du först kontrollera 
om rätt lambdasond används. Det 
är inte ovanligt, att man måste välja 
mellan flera varianter inom en specifik 
bilmodell. Även om de är olika, har de 
ofta samma kontaktstycke, skruvgänga 
och kabellängd.

Alla lambda-funktionstester utförs på egna lambdasondtestare“Alla Triscans lambdasonder är 100% funktionstestade„
...fortsätt
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FÖRORENAD P.G.A. OLJA

Olja som finner sin väg igenom ledningsnätet (kapillär effekt) och skadar 
lambdasonden. Titta på stickbenen i sensorns uttag - om det finns det minsta 
spåret av olja, är det ett tecken på förorening 

FÖRORENAD P.G.A. SILIKON

Silikon från penetrerande silikonhaltiga olja, fett till smörjning av lambdasonden 
under montering eller flytande tätning, som innehåller silikon, skadar lambda-sonden 
(OBS: Triscan lambdasonder är smörjda på förhand och ska därför inte ha tillfört 
ytterligare fett)

FÖRORENAD MED KYLMEDEL

Kylvätska, som finner väg till förbränningssystemet via en läckande topppackning 
eller sprickor i cylinderhuvudet skadar lambdasonden

SPRUCKET LAMBDAELEMENT (skyddskåpan har tagits bort för undersökning)

Vatten i avgaserna orsakar en temperaturchock, som får lambdaelementet att 
spricka. Vattnet kan komma från kondens eller vara vatten från kylsystemet som en 
följd av en läckande toppackning

FÖRORENAD P.G.A. FET BRÄNSLEBLANDING
FÖRORENAD MED MOTOROLJA (ofta sett vid överdriven oljeförbrukning)

Sotbildning på grund av ofullständig förbränning eller penetration av motorolja 
skadar lambdasonden. Till exempel felaktig bränsleinställning, defekta tändstift, 
defekta insprutningsmunstycken, läckande ventilstyrningar/ventiler, slitna kolvringar 
eller cylindrar och liknande

VAD ÄR SYFTET MED LAMBDASONDEN?

Lambdasonden mäter mängden av O2 (oxygen) i avgassystemet - mätningen används av motorstyrenheten (ECM: Engine Control Module) 
till att reglera blandningsförhållandet mellan luft och bränsle. På de första bilarna med lambdasonder var mätningen/reglering av O2 
uteslutande baserad på mätningen från en enda lambdasond som var placerat före avgaskatalysatorn. Vid nyare bilmodeller monteras 
också en lambdasond direkt efter katalysatorn, vars uppgift uteslutande är att kontrollera att O2-reglering har gjorts korrekt.

RESULTATET AV EN STENSKOTT

Skada på utvändig sida av lambdasonden,  
vilket orsakar skada på det invändiga  
keramiska elementet varvid chipet skadas  
(t.ex. på grund av stenskott - byt ut  
lambdasonden)

RESULTATET AV VÄRMEPÅVERKAN

Kabelns dragavlastning-/skyddsmanschett  
är skadad (t.ex. på grund av värme - byt ut  
lambdasonden) 

RESULTATET AF EN KABELBROTT/ RESULTATET AF VRIDNING PÅ KABELN

Kabelbrott - på grund av drag eller vridning i kabeln. Anslut inte lambdasonden tills 
den är monterad, undvik att dra kabeln under montering och säkra kabeln så att 
den inte är för stram

FÖRORENAD VID ANVÄNDNING AV TILLSATSER

Användning av bränsle med tillsatser eller bränsle tillfört tillsatser

FÖRORENAD MED BLY

Användning av blybränsle

FELAKTIG LAMBDASOND ANVÄNDS

Var extra uppmärksam om du väljer rätt, om du måste välja mellan flera varianter

Eftersom Triscan lambdasonder är 
föremål för en 100% funktionstest i  
produktionen, kan du - förutsatt att 
du har valt rätt lambdasond - anta att 
sensorn inte är problemet. Istället bör 
felsökningen fokuseras på:

 Igensotat tändstift. Var uppmärksam  
 på, att igensotat/defekta tändstift  
 kan skada tändspolen/tändspolarna

 Värmeelementets säkring har  
 sprucket (vid bredbands/wide band  
 typ)

 Bränsletrimningen är inte nollställd  
 efter sensorbyte (vid bilar där det  
 behövs) 

 Ny sensor är förstört på grund av  
 förorening från olja, silikon, blybränsle,  
 tillsatser etc. (se bilder i nästa  
 avsnitt för vad man ska söka efter) 

 Läckor på inloppssidan  i allmänhet.  
 Till exempel insugningsröret,  
 vakuumslang, turborör, EGR-ventil  
 eller liknande 

 Insprutningssystemet - här under  
 pump, bränslefilter, tryckregulator  
 eller insprutningsmunstycken.  
 Kontrollera bränsletryck, bränsle- 
 filter, tryckregulator för läckor och  
 insprutningsmunstycken för ned- 
 smutsning 

 Motorstyrningsproblem initierad av  
 en annan sensor som visar sig vara  
 defekt. Till exempel luftmassemätare,  
 kylvattentemperatur sensor, EGR- 
 ventil, vevaxel eller kamaxelpositions- 
 sensor

OM LAMBDASONDEN ÄR AV ÄLDRE DATUM KAN ORSAKEN VARA
Innan du byter ut en lambdasond av äldre datum, är det värt att undersöka lambdasonden i noggrant för att leta efter tecken 
på, om andra faktorer än naturligt slitage kan orsaka misslyckande. Om detta är fallet, finns det vanligtvis tydliga tecken på själva 
lambdasonden, ledningen eller kontaktstycket, som du borde känna till.    

ETT SIMPEL FELMEDDELANDE MED ETT OTAL FELKÄLLOR
Som ovanstående tydligt illustrerar, kan det vara extremt svårt och tidskrävande, att hitta den verkliga felkällan för ett lamb-
da-sondfelmeddelande. Utan den nödvändiga insikten, den nödvändiga testutrustningen och tålamod, vill den första ingivelse 
- en utbyte av lambdasonden - inte nödvändigtvis lösa problemet. Vi hoppas, att denna artikel kan bidra till att förbereda 
mekaniken i förhållande till att lösa uppgiften till kundens fulla tillfredsställelse.
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Ett lambdasond 
felmeddelande kommer 

givetvis att få folk till att tro 
att det är defekt, 

men all erfarenhet visar 
att felet verkligen mycket ofta 

måste hittas någon 
annanstans
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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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