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TRISCAN smartparts 
- the smart choice

Kvalitet, urval
och tillgänglighet

Triscan a/s är ett 100 % danskt företag. Sedan starten i 1976 har Triscan 
genom konceptframtagning, marknads-föring och distribution av fordonsreserv- 
delar till den professionella fria eftermarknaden skapat en stark position på den  
skandinaviska marknaden, och en starkt stigande försäljning i övriga Europa.

Programmet omfattar över 50 000 artiklar och distribueras från Triscans fyra 
distributionscentra till 22 marknader i Europa.

Triscan är delägare och partner i Partslife som erbjuder miljöledningssystem 
i den fria eftermarknaden. Partslife garanterar att produkterna återvinns och 
omhändertas på ett miljövänligt sätt i enlighet med gällande lagar och regler.

Reservedelar av 
OE kvalitet

Kvalitet
Våra mer än 37 år av know-how är grunden för kvalitetssäkring av våra produkter. 
Alla fordonsspecifika delar tillverkas enligt OE specifikationer och alla våra delar 
tillverkas enligt kvalitetsstandard DIN EN ISO 9001. 

Urval
Vårt breda utbud av damasker säkerställa en optimal lösning för alla våra 
kunder. Du får en komplett produkt med alla nödvändiga delar så att du kan 
utföra en professionell installation. Beroende på lösningen, erbjuder vi även ett 
urval av installationsverktyg och tillbehör.

Tillgänglighet
Kombinationen av en hög täckning av alla europeiska och asiatiska bilar, en hög 
lagernivå och vår effektiva logistiska uppbyggnad gör tillgängligheten av våra 
produkter unika.

Du hittar våra produkter på ...

TRI EBW triweb.triscan.dk
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Drivaxel damasker

Duraboot Drivaxeln kan användas i de flesta bilar. Med ett 
urval av endast 8 olika manschetter, är det möjligt att up-
pnå nästan 100% täckning av den europeiska flottan.
 
En av de viktigaste fördelarna med Duraboot damasker 
förhållande till universal damsker är att det inte är nödvän-
digt att anpassa hylsan före montering.

Alla varianter levereras med rostfri slangklammer.

Fordons-specifik drivaxel och  
styrväxel damasker

Fordons-specifik drivaxel och styrväxel damasker från 
Triscan är skräddarsydda och noga anpassade till varje 
bilmodell. 

Med Triscans omfattande utbud av damasker för både 
europeiska och asiatiska bilmodeller, är du i mycket goda 
händer.

Med Triscan är alla nödvändiga komponenter som krävs 
med för att utföra en korrekt och professionell installation, till 
exempel fett, slangklammer, bultar etc, som ingår i leve-
ransen.

FÖRDELAR...

OE kvalitet

Mycket hög täckning

Även för asiatiska modeller

En komplett produkt med alla nödvändiga 
komponenter









Monteringskon AIR-TOOL

Varunummer ø Led ø Axel Höjd

8540 10 78-104 23-33 90

8540 11 71-95 19-27 106

8540 12 84-112 25-35 119

8540 13 78-104 21-30 112

8540 14 68-91 24-34 84

8540 15 74-99 22-31 92

8540 16 72-96 20-29 99

8540 17 58-78 21-30 104

Alla mått är i mm

Specifikation   

Mycket hög täckning med endast 8 
drivaxel damasker

Skärning är inte nödvändigt

En komplett produkt med alla nödvändiga 
komponenter

Ingen avlägsnande av respektive led/
drivaxel

Enkel installation med monteringskon 
eller AIR-TOOL

Reparation förkortas avsevärt


 











FÖRDELAR...

triweb.triscan.dk TRI EBW
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Drivaxel damasker

8540 18

8540 19

8540 22

Duraboot drivaxel damasker är för ett antal fordons- 
applikationer, ett praktiskt alternativ till fordonets specifika 
damasker.

Genom att använda vår Quick-Fit damasken undviker du 
nästan att behöva demontera någonting.

I alla fem varianter ingår bland annat rostfria slangklammer 
i stål vid leverans.

Styrväxel damasker

Bilar UTAN servostyrning

Bilar MED servostyrning

8500 210

8500 220

8500 230

8500 240

8500 250

8500 260

8500 210P

8500 220P

8500 230P                                                  

Varunummer 

Duraboot styrväxel damasker kan användas i de 
flesta bilar. Med endast 9 olika damasker, är det 
möjligt att uppnå nästan 100% täckning av den 
europeiska flottan

En av de viktigaste fördelarna med universella 
damasker är att det inte är nödvändigt att skära 
damasken före installationen.
 
Den medföljande monteringskonen ger snabb 
och enkel installation. 

Hög täckning med endast 9 styrväxel 
damasker

Skärning av damasken är inte 
nödvändigt

En komplett produkt med alla nödvändiga 
komponenter

Enkel installation med monteringskon 

Reparation förkortas avsevärt


 









Bekvämt alternativ till fordons-specifik 
damasker

En komplett produkt med alla nödvändiga
komponenter 

Ingen avlägsnande av respektive led/
drivaxel

Enkel installation med monteringskon 
eller AIR-TOOL

Reparation förkortas avsevärt


 









Quick-Fit

Monteringskonan AIR-TOOL

Quick-Fit damasken är en delad lim damask där 
i skarven är försedda med not och spont.

Separation av komponenter såsom drivaxeln, led, 
hjul, etc. är inte nödvändigt genom installation av 
denna typ damask.

FÖRDELAR...FÖRDELAR...

TRI EBWtriweb.triscan.dk
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8540 20

8540 21 

MAXI

Med montering sprej



Universal
styrväxel damask

Styrled och spindelled
damasker 

ø

Ø

8501 2510 25 10

8501 2810 28 10

8501 2914 29 14

8501 3312 33 12

8501 3315 33 15

8501 3614 36 14

8501 3817 38 17

Varunummer Ø*      ø*

*Diameter i mm

I det fall då en skada på damasken inte är skadligt 
för driften av styrled eller spindelled kan en full-
ständig ersättning undvikas.

Med bara 7 olika modeller, kan du utföra nästan 
alla reparationer professionellt.

Också våra damasker till styrled och spindelled 
erbjuder vi en komplett produkt med alla nödvändiga 
delar.

* 8501 2510 + 8501 2810 + 8501 2914 + 8501 3312 + 8501 3315 + 8501 3614 + 8501 3817

8501 35105* 8501 3614 8501 3817

the smart 
choice

8501 33158501 2510 8501 2810 8501 2914 8501 3312

 A     Ø 12 mm
 B     Ø 24 mm
 C     Ø 32 mm
 D     Ø 42 mm
 E     Ø 54 mm
 F     Ø 48 mm
 G     Ø 42 mm
 H     Ø 38 mm
 I     Ø 30 mm

BI H G F E D C A

Triscans universal styrväxeldamask är användbar 
för ett stort antal fordon och ett praktiskt alterna-
tiv till den fordons-specifika damasken. 

Den enkla hanteringen tillåter en användarvänlig 
och enkel montering.

Styrväxel damasken kan skäras på båda sidor, så 
diametern anpassad till styrväxel och styrstag.

Mycket hög täckning

En komplett produkt med alla nödvändiga
komponenter





SpecifikationSpecifikation

Bekvämt alternativ till fordons-specifik 
damasker

Ett brett utbud av anpassningsmöjligheter 

En komplett produkt med alla nödvändiga
komponenter


 





VISSTE DU ATT... 

Triscan har det bredaste programmet 

inom framvagnsdelar för den fria efter-

marknaden med mer än 5.500 referenser. 

FÖRDELAR... FÖRDELAR...
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Verktyg och tillbehör Verktyg och tillbehör

Triscan har 21 artiklar i slangklammer till drivaxel damasker i 
Oetiker / Jurid typ, som alla kommer att levereras i 10 st pack.

Slangklammer programmet är indelat i tre undergrupper: standard, 
universal eller rostfritt stål (till axlar av termoplast).

Artikelnumret är informativ, dvs. sista 4-5 siffrorna visar spännvidden. 
Till exempel har varunummer 8541 2531 en spännvidd på 25-31 
mm.

Standard

Artiklar Ø Bredd 
8541 2531 25-31    7
8541 2935 29-35    7
8541 7379 73-79    7
8541 8086 80-86    9
8541 8188 81-88    7
8541 8592 85-92    7
8541 8793 87-93    9
8541 9097 90-97    7
8541 94100 94-100    9
8541 96103 96-103    7
  
 
  
8541 2667 26-46    6
8541 61134 61-126    8

8541 26134 26-46    6
 61-126    8 

 
  
8541 2430 S 24-30    9
8541 3137 S 31-37    9
8541 3844 S 38-44    9
8541 7379 S 73-79    9
8541 8086 S 80-86    9
8541 8793 S 87-93    9
8541 94100 S 94-100    9
8541 101107 S 101-107    9

Universal / Universalsats

Rostfritt

Slangklammer till drivaxel damasker

Monteringstång

Gummidamasker
För att säkerställa en professionell och smidig 
ersättning rekommenderar vi, att du använder 
vår monteringsstång (Triscan ref. 8541 8) till 
installation av alla gummi damasker.

Drivaxel damasker i termoplast
Med fordons-specifik drivaxel damasker i termo-
plast måste slangklammarna monteras med rätt 
moment. För detta ändamål rekommenderar vi, 
att du använder vår monteringsverktyg  
(Varunummer 8541 10) med möjlighet att ansluta 
momentnyckel.

Både låser och stänger band och hus i en och 
samma process, vilket garanterar en korrekt och 
hållbar stängning av bandet.
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Konisk monteringsverktyg

Använd monteringskonan vid montering av universal 
och Duraboot drivaxel damasker, garanterar 
en snabb och enkel installation. Den släta ytan 
på konen ger en lätt montering med samtidig 
användning av monterings spray.

Monterings spray

För att säkerställa en optimal, jämn montering 
av damasken på monteringskon, rekommenderar 
vi att du använder monterings spray.

Smörjmedlet består av en speciell vax och silikon 
blandning.

AIR-TOOL

För att uppnå en enkel, snabb och professionell 
installation av universal och Duraboot drivaxel 
damasker, rekommenderar vi att du använder 
vår AIR TOOL.

TRI EBWtriweb.triscan.dk
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Varunummer 8541 100

Varunummer 8541 070

Varunummer 8541 8

Varunummer 8541 10

Varunummer 8541 103

Arbetstryck på 4-7 bar

Leddiameter upp till 120 mm

Justerbart lufttryck

Bryta beständigt plasthölje

Underhållsfri













Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: +45 86 22 58 11 Fax: +45 86 22 58 77

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com

9992 8541 S

the smart choice


