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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 45.000 lagerförda varor

Online beställning via TriWeb/TecCom 48 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

Brett täckande 
program



20 • NyhET: DPS-SENSORER
Triscans mycket omfattande sensorprogram har igen fått en ny medlem. Med 
sina mer än 60 referenser i OE-kvalitet blir DPS-sensorer till dieselpartikelfilter 
den 14: e produktgruppen i sensorfamiljen.
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NyhET: TRISCAN STöTDäMPARPROgRAM • 8
Till den äldre men högfrekventa delen av bilparken introducerar vi nu ett 

prisbilligt alternativ i OE-kvalitet. Stötdämpar-programmet på mer än 110 
referenser består uteslutande av gasdämpare.

Mer än 45.000 lagerförda varor

48 varugrupper

Effektiv kvalitetssäkring
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utvecklat två rep. satser för vårt program - 8811 16000 och 8811 16001 - 
som innehåller alla nödvändiga delar.

FORD: REP. SATS FöR ANSLUTNINg MELLAN  
EgR-VENTIL OCh kyLARE •
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Medierna översvämmas över hela världen med dystra nyheter om konsekvenserna av COVID-19 - de mänskliga, sociala och 
inte minst de samhällsekonomiska. Förvärvslivet påverkas, inklusive eftermarknaden för fordonsindustrin, och detta känns 
också hos Triscan. Trots det faktum att den förväntade andra bölja av pandemin rullar just nu, och smittspridningen i 
många länder tyvärr är bekymmersamt, har vår industri stabiliserats igen. Vi tror därför på framsteg och återgång till mer 
normala marknadsförhållanden.

E

DET äR DAgS FöRSIkTIgT ATT 
TRyCkA På gASPEDALEN IgEN

fter ett tillfredsställande första 
kvartal av året upplevde vi, som de 
flesta, en fallande omsättningsnivå 

i början av andra kvartalet. 
Osäkerheten kring konsekvenserna 
av COVID-19-situationen ledde till stor 
osäkerhet kring framtida marknads-
utveckling. Mot denna bakgrund - och 
med stort stöd från hela Triscan-teamet 
- genomförde vi snabbt nödvändiga 
kostnadsbesparingar över hela företaget. 
30% av den danska arbetskraften 
skickades hem med hjälp av det danska 
"lönekompensationssystem" och bland 
våra tyska kollegor introducerade vi 
"Kurzzeit" (minskad arbetstid). Trots 
ovanstående var vi tyvärr tvungna att 
justera antalet anställda strax före 
sommarlovet.
 
Efter ett kvartal med minskad 
arbetskraft är vi glada att se, att vi har 

lyckats upprätthålla en hög servicenivå, 
hög leveranskapacitet och till och med 
introducera ett bra antal nya varu-
nummer.
 
Eftersom vi också har upplevt en 
konstant omsättningsframgång efter 
sommarlovet - och är tillbaka till en 
normal nivå - är vi återigen optimistiska 
för framtiden. Som en konsekvens 
härav har vi beslutat att öka våra lager 
i Danmark och Tyskland och förbereda 
lanseringen av ännu fler produktgrupper 
och digitala lösningar.
  
Vi har just precis anställt två nya 
medarbetare. Morten Kjeldahl Vammen 
är anställd som kommersiell chef och 
Kristoffer Drejer, som återvänder till 
Triscan efter 1½ år hos slimstock, är 
anställd som systemspecialist i vår IT-
avdelning.

Med anställningarna vill vi bli ännu 
starkare i resan mot ökad digitalisering, 
stärka vårt team och utveckla IT-
lösningar till våra kunder. Samtidigt vill 
vi stärka - och fortsätta vara ledande - 
inom kvalitet, kunskap och service när 
det gäller våra traditionella produkter.
 
Vi hoppas att COVID-19-situationen 
förblir under kontroll - och tror att 
marknadssituationen i framtiden kommer 
att präglas av stabilisering och tillväxt. 
Vi hoppas också att denna utveckling 
kommer att gynna alla våra kunder, 
leverantörer och partners, så att vi alla 
kommer bra ut på andra sidan    



“Medierna översvämmas över hela världen med dystra nyheter om konsekvenserna av 

COVID-19 - de mänskliga, sociala och inte minst de samhällsekonomiska„
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BILBRANChEN FöRäNDRAS: 
FRAMTIDSSCENARIOT FöR 
RESERVDELgROSSISTER
I artikelserien under temat "Bilbranchen förändras" har vi nått den näst sista artikeln. här ger vi vårt förslag på hur 
framtiden för reservdelgrossister kommer att se ut på eftermarknaden för fordon.

ä ven om många aktörer inom 
eftermarknaden för fordon 
upplever en avtagande aktivitet, 

visar en analys från McKinsey att man 
världen över inom branschen fram till 
2030, förväntar sig en genomsnittlig 
tillväxt på ca. 3% p.a. Tillväxten kommer 
dock att vara störst i Kina och Asien, 
medan vi i Europa måste nöja oss med 
1,5% p.a. Om McKinsey-analysen visar 
sig stämma - och marknaden fortsätter 
att utvecklas positivt - vilka faktorer 
kan ha inflytande på, att många av 
grossisterna har en annan upplevelse?

Nya affärsmodeller
Eftermarknadens affärsmodeller, som 
vi känner dem idag, utmanas. Nya 
affärsmodeller som syftar mot direkt 
distribution och partnerskap med 
e-handelsföretag eller verkstäder är på 
väg. Många experter förutsäger att de 

sistnämnda affärsmodellerna kommer 
att göra betydande framsteg på relativt 
kort sikt.

Nya produkter och tjänster 
På produktsidan kommer hälften 
av intäkterna i dag fortfarande från 
försäljningen av slitdelar, följt av skadade 
delar, diagnostisk utrustning och tjänster 
som de största produktgrupperna. I 
framtiden förväntas andelen i både antal 
och omsättning av slitdelar att minskas 
på grund av ökad reservdelskvalitet 
och prispress. Detsamma gäller för 
skadade delar som också förväntas 
att falla som ett resultat av att diverse 
säkerhetssystem i fordonen gradvis blir 
standard. Omvänt förväntas försäljningen 
av diagnostisk utrustning och tjänster 
att ökas på grund av ökad digitalisering, 
ny avancerad teknik och online tillgång 
till bildata. Och just intäkterna av de 

sistnämnda digitaldrivna produkterna 
och tjänsterna förväntas tredubblas från 
6% till nästan 20% fram till 2030.
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Ovanstående villkor kräver, att man som 
grossist på fordonsmarknaden måste 
tänka sig för, när framtidens strategi och 
affärsmodell måste utarbetas. Speciellt 
6 trender är viktiga att komma ihåg.

konsolidering bland distributörer av 
reservdelar
I våra ansträngningar för att uppnå kritisk 
massa och stordriftsfördelar kommer vi 
att fortsätta se konsolideringar bland 
distributörer av reservdelar och inköps-
grupper. Ger det mening att köpa till, 
sälja eller gå med i en inköpsgrupp?

OEM: s expansion på fordonsmarknaden
I takt med att den genomsnittliga ålder 
för flottan globalt har stigit, har den 
auktoriserade delen av eftermarknaden 
pressats för att utveckla åtgärder som 
antingen säkerställer att bilägarna inte 
lämnar den auktoriserade verkstaden 
efter 3-4 år eller åtgärder som 
säkerställer försäljningen av reservdelar 
till verkstäder på eftermarknaden. 
Åtgärderna täcker t.ex. distribution av 
egna reservdelar via nya kanaler - t.ex. 
VW Direct Express eller PSA: s Distrigo 
och Mister Auto. Men också etablering 
av märkesneutrala verkstadskedjor 
(PSA: s Euro Repar) eller förmånliga 
serviceerbjudanden till äldre bilar på den 
auktoriserade verkstaden (Opel Service 
Care 5+ & 10+). Ett annat initiativ är 
erbjudandet om "connectivity" - vanligtvis 
installation av OBD-donglar - Semler (VAG 
import Danmark), som knyter bilägaren 
till den auktoriserade verkstaden. 

Digitalisering
Konsumenter orienterar sig allt mer 
på Internet före ett köp. Det är genom 
produktrecensioner, bloggar och andra 
digitala plattformar. Därför är det 
ytterst viktig att arbeta målinriktat och 
professionellt med sin digitala närvaro. 
Speciellt genom lösningar baserade 
på connectivity blir möjligheterna 
många, men också komplexa. Som 
reservdelgrossist måste du förmodligen 
utöka din IT-kompetens eller hitta en 
lämplig partner med nödvändig kunskap.  

Connectivity
Som nämnts i flera av avsnitten ovan 
kan tillgång till data från fordon och 
deras ägare öppna upp en hel mängd 
möjligheter. För de flesta är det därför 
viktigt att ha en digital strategi som 
inkluderar connectivity. Med tillgång till 
data och rätt analysverktyg kommer 
du att kunna få viktig kunskap som kan 
förvandlas till affärer. Av särskilt intresse 
för reservdelgrossister och deras 
verkstadskunder inkluderar förutsägbart 
underhåll - service och reparation genom 

Även om det inte finns några indikationer 
på att det framtida transportbehovet 
kommer att minskas - tvärtom - och 
analyser visar att fordonsmarknaden 
fortsätter att växa, är det en marknad, 
som beskrivs i denna artikel, där nya vindar 
blåser. Nya möjligheter, men också nya 
hot, gör det tvingande nödvändigt att du 
som reservdelgrossist tänker riktigt bra, 
när planerna för den framtida strategin 
och affärsutvecklingen diskuteras 
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insamling och analys av data på t.ex. 
fordons körsträcka, batterispänning, 
felkoder och liknande. Men också leasing, 
biluthyrning, transport, samåknings-
företag etc. kommer att ha ett stort 
intresse av att ha tillgång till denna typ 
av data såväl som geodata.   

Större inflytande från digitala mellanhänder
Precis de ovannämnda mellanhänderna 
kan genom tillgång till fordonsdata 
hantera och optimera service och 
reparation av en hel fordonsflotta. Det 
är inte svårt att föreställa sig hur ett 
partnerskap mellan en reservdelgrossist 
och en av dessa mellanhänder skulle 
kunna vara till ömsesidig nytta.

ökad insyn på priser och större utbud
Som nämnts under avsnittet "digitalisering" 
orienterar konsumenterna sig allt mer 
digitalt. Naturligtvis leder denna utveckling 
också till ökad insyn på priser och utbud. 
Det ställer höga krav på prissättning och 
gör det nästan omöjligt att skilja priserna. 
Täckningsgraden är under press och 
e-handel över gränserna ökar.

AM-inkomstandel (%) - Aktuellt och förutsägbart



“Med vårt nya program av Triscan stötdämpare, har verkstäderna möjlighet  

att erbjuda ett alternativ till de dyra premiummärkena„
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Till den äldre men högfrekventa delen av bilparken introducerar vi nu ett prisbilligt alternativ i OE-kvalitet. Stötdämpar-
programmet på mer än 110 referenser består uteslutande av gasdämpare.

NyhET:  
TRISCAN STöTDäMPARPROgRAM

“Med vårt nya program av Triscan stötdämpare, har verkstäderna möjlighet  

att erbjuda ett alternativ till de dyra premiummärkena„

S tötdämpare är en säkerhets-
komponent och har bl.a. 
stor påverkan på ett fordons 

bromssträcka. Det är därför också 
mycket viktigt för stötdämparna att 
fungera korrekt. Byte av stötdämpare, 
särskilt för ägare av äldre bilar, kan 
bli en ganska dyr affär om verkstaden 
väljer att erbjuda stötdämpare från 
premiummärken. Tyvärr betyder detta 
alltför ofta, att bilägare i slutändan väljer 
bort att få jobbet gjort.

Med vårt nya program av Triscan 
stötdämpare, som är målinriktad 
på populära modellerna i den äldre 
delen av bilparken, har verkstäderna 
möjlighet att erbjuda ett alternativ till 
de dyra premiummärkena. Och detta 
väl att märka utan att kompromissa 
med kvaliteten. Vår produktion av 
stötdämpare omfattas av den strikta 
kvalitetsstandarden för bilindustrin IATF 
16949 och är alla gasdämpare 

Triscan stötdämparprogram är bl.a. till bilar som Skoda Fabia Combi II

visste du...?
att vi också nyligen har introducerat ett program med luftbälgar och  

kompressorer till fordon med luftfjädring?
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Det är inte bara teknologin, men också konsumenternas beteende som har förändrats avsevärt på eftermarknaden för fordon 
de senaste åren. Som en verkstad måste du oundvikligen relatera till en ny verklighet med förändrade marknadsförhållanden. 
Med nya tider kommer nya möjligheter, men också nödvändigheten av att behöva göra några val. I artikelserien  "Bilbranschen 
förändras snabbt - följer du med?" fokuserar vi i den här fjärde och sista artikeln på det framtida scenariot för verkstäder och 
viktiga faktorer som borde inkluderas i ens överväganden när verksamheten ska vara framtidssäker. 

Den hastighet som marknads-
förhållandena för verkstader 
förändrar är inte nödvändigtvis 

densamma i alla länder. Det är därför viktigt 
att känna till de nationella förutsättningarna 
för en  verkstad att kunna fatta rätt val. 
De viktigaste sakerna man borde veta och 
hålla ett öga på beskrivs här.

Verkstäder i Europa  
Antalet verkstäder i Europa har minskat 
sedan 2013. Med en minskning på cirka 
7% finns idag (2020) cirka 425 000 
verkstäder. Av detta är cirka 336 000 
fria och 89 000 auktoriserade verkstäder, 
men i de flesta nordiska länder ses en lika 

fördelning mellan fria och auktoriserade 
verkstäder. I allmänhet finns det en tydlig 
tendens för att fler små verkstäder stängs 
och detta händer ofta vid en tidpunkt då en 
generationsväxling eller en försäljning blir 
relevant.

Teknologisk utveckling
Med användning av alltmer avancerad 
teknologi, har det blivit mycket mer 
komplicerat att serva och reparera de nyare 
bilarna. Löpande utbildning och investeringar 
i bilmärkesspecifik verkstadsutrustning - både 
verktyg, diagnos- och kalibreringsutrustning - 
har därför blivit nästan oundvikligt. Dessutom 
har biltillverkare med anslutningsteknologi, 
som är standard i bilar som producerats 

BILBRANChEN FöRäNDRAS: 
FRAMTIDSSCENARIOT FöR 
VERkSTäDER
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från mitten av 2018, möjlighet att vara i 
ständig dialog med både bilen och föraren/
ägaren. Samtidigt försöker biltillverkarna, 
med introduktionen av denna teknik, att 
avbryta de verkstäderna från att kunna 
feldiagnostisera och serva fordonet.     

Service-/verkstadsbehov
Behovet av service och underhåll 
på konventionella bilar med 
förbränningsmotorer har minskat med 
tiden när serviceintervallen blir längre. En 
annan trend som ses på marknaden är 
spridningen av serviceavtal/abonnemang, 
där bilägare garanteras service och 
reparation av sitt fordon mot betalning av 
en fast månadstjänst. Med spridningen 
av el- och vätebilar kommer behovet 
av service och reparationer att minska 
ytterligare eftersom tekniken är mycket 
enklare. Antalet delar i drivlinan på en el-/
vätebil är bara cirka 200 i förhållande till 
ca. 1400 på en konventionell bil. Färre 
delar - mindre arbete.  

Vagnparkens sammansättning och ålder
Hur snabbt marknadsförhållandena 
för verkstäder förändras beror till stor 
del på framstegen inom ovanstående 
områden. En direkt indikator på detta 
är vagnparkens sammansättning och 
särskilt ålder. Under de senaste åren har 

konsumentbeteende
Sammantaget är behovet av transport 
i Europa ökande och särskilt hos 
den yngre generationen finns det en 
tydlig trend i förhållande till förändrat 
konsumentbeteende. Ägandet tillskrivs inte 
längre samma betydelse som det är bland 
den äldre generationen. Flexibilitet och 
förutsägbarhet ges mycket högre värde 
och transport ses som ett behov som bäst 
täcks vid köp av services, som till exempel 
ger leasingföretag och bildelningssystem 
vind i seglen.  

Men konsumentbeteendet bland tradi-
tionella bilägare förändras också. Det ses 
bland annat genom en ökad tendens att 
orientera sig online. Detta gäller både 
information om inhämtning av offertar, 
priser på reservdelar, reparationskostnader 
och bokning av verkstadstider.

den genomsnittliga åldern för Europas 
vagnpark ökat till nästan 13 år i 2019 och 
fram till 2023 förväntas bilparken att öka 
med nästan 4,5% från ca. 375 till 392 
miljoner fordon. Men också här syns stora 
individuella skillnader från land till land. I 
länder med fallande genomsnittlig ålder på 
vagnparken kan utvecklingen bl.a. tillskrivas 
god samhällsekonomi, utbredd användning 
av både affärs- och privatleasing och 
möjligheten till subventionerade inköp av 
el-, väte- och hybridbilar på grund av ökat 
fokus på miljön.  

Vad bör du som ägare av en verkstad 
överväga?
Som tidigare nämnts bör man i 
utgångspunkten bekanta sig grundligt 
med de nationella, men också lokala 
förhållandena. Bilparkens ålder och 
sammansättning är ett bra ställe att 

börja, eftersom den ger svaret i vilken 
utsträckning marknadsförhållandena 
påverkas av förändrade teknologiska och 
konsumentbeteende förhållanden. 

Överordnad kan man säga, att ju lägre 
den genomsnittliga ålder för flottan är, 

desto viktigare är det här och nu att 
överväga vilka åtgärder, som ska säkra 
verksamheten för framtiden. 

Ett annat viktigt område att fokusera 
på är ens nätverk av leverantörer och 
särskilt de initiativ och services som 
leverantörerna kan bidra med i relation till 
att skapa värde och säkra verksamheten 
för framtiden. I Europa finns det idag över 
800 verkstadskoncept med över 110 
000 anslutna verkstäder och antalet 
ökar. Kanske är det dags att gå med i ett 
verkstadskoncept eller byta till något annat 
och undersöka om ett koncept innehåller 
ett modernt verkstadshanteringssystem 
med online-budgivning, boknings- och 
anslutningsmodul, vidareutbildning mm? 

När marknadsförhållandena förändras 
måste man anpassa sig och dra nytta 
av de nya möjligheter som uppstår. Med 
insikt och omtanke kan ma göra rätt val 
och säkra en plats i framtiden 

Konsumentbeteendet bland traditionella bilägare förändras. Det ses bl.a. av en ökad 
tendens att orientera sig online

*Källor: HSH Nordbank, Roland Berger, 
TecAlliance



“Vi är också mycket glada över att det finns så många sätt  

varpå att man kan flytta runt TriSys med bara några klick„
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plan

Den Randrusian RAM och Dodge återförsäljare eCAR, valde sommaren 2019 att byta till TriSys verkstad och 
kundhantering program, som i Danmark marknadsförs under namnet g-plan av Auto-g Danmark. över ett år senare har 
vi besökt eCAR för att prata med dem om deras erfarenheter.  

CAR leds dagligen av Marianne 
och Allan Simonsen. Företaget är 
involverat i försäljningen av nya 

och begagnade bilar, men arbete utförs 
även på special/kundbilar i verkstaden, 
vilket omfattar fyra mekaniker och fyra 
billyftar.  Marianne, som primärt tar 
hand om bokföring, skatteberäkningar 
och registreringar, var inte helt nöjd med 
det sätt på vilket specialuppdateringar 
fungerade i ECAR:s tidigare verkstads- 
och kundhanteringssystem. "Vi såg alltför 
ofta att uppdateringar ledde till nya fel i 
det gamla systemet. Därför bestämde vi 
oss för att leta efter en ny partner och 
det ledde till att vi bytte till TriSYS/G plan 
för drygt ett årsedan – och det har vi varit 
väldigt glada över", säger Marianne. Oproblematiskt byte

Både kund- och fordonsdata fick överföras 
från det gamla systemet och Marianne 
beskriver övergången till TriSys/G-plan 
som helt oproblematisk. "Skiftet var 
väldigt lätt. All data från vårt tidigare 
system importerades helt oproblematisk 
och vi kunde därför fokusera 100% på 
att komma igång med TriSys/G-plan från 
dag ett. Som ansvarig för bokföringen 
var jag naturligtvis också spänd på att se 
om integrationen i vårt finansiella system 
e-conomic fungerade som det skulle – och 
lyckligtvis gjorde de det".

Lätt att använda för alla
Där det tidigare bara var Marianne som 
använt systemet ser vardagen idag helt 

annorlunda ut. "Förut var det bara jag som 
använde systemet, men nu är det alla. I 
verkstaden driver mekanikerna TriSys/G-
plan via surfplattor. Systemet fungerar 
snabbt och är bra på att ge förslag när 

TRISyS kUNDFALL – ECAR

E

“Vi är också mycket glada över att det finns så många sätt  

varpå att man kan flytta runt TriSys med bara några klick„
... Fortsättning på nästa sida
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du använder sökfunktionerna.  Vi är också 
mycket glada över att det finns så många 
sätt varpå att man kan flytta runt TriSys/G-
plan med bara några klick".

Integrerad tillgång till flera kataloger
En verkstad kan sällan nöjas med 
leveranser från endast en grossist. I de 
fall en verkstads föredragna leverantör 
inte bär på en specifik produkt/
ett visst varumärke eller en vara är 
restnoterad kan det vara nödvändigt 
att beställa den någon annanstans. 
Verkstaden har därför typiskt tillgång 
till flera kataloger/beställningssystem, 
som oftast inte är integrerade i 
verkstadshanteringssystemet och därför 
blir besvärliga och tidskrävande att använda 
– så är inte fallet i TriSys/G-plan. "Vi är 
mycket nöjda med katalogintegrationen 
i TriSys/G-plan och speciellt möjligheten 
att överföra reservdelarna direkt till 
arbetskortet. Där denna uppgift tidigare 
endast utfördes av mig, är att det nu 
också utförs av mekaniken i verkstaden 
via deras tabletter".

"komma/gå"-registrering via surfplatta
Med TriSys/G-plan är det också lätt att 
styra medarbetarnas arbetstider. eCAR 
har installerat en surfplatta enbart 
för detta ändamål, som alla anställda 
använder till komma/gå-registrering. 
Surfplattan är inställd så att den 
endast kan användas för komma/gå-
registrering och är placerad precis vid 
personalingången.

Nyhetsspridning och support
TriSys/G-plan utvecklas kontinuerligt och 
användarna meddelas via systemet med 
ny funktionalitet och möjliga korrigeringar. 
"Många nya funktioner har lagts till i den 
tid vi har tillämpat TriSys/G-plan, och jag 
tyckar att det har varit lätt att hålla sig 
uppdaterad. När det finns nyheter, ser jag 
det direkt när jag loggar in på systemet. 
Nyheterna beskrivs utförligt med text och 
bilder, så det är lätt att förstå dem. På så 
sätt blir det också enkelt för mig att avgöra, 
om nyheten är relevant för vår användning 
av TriSys/G-plan – eller om det är en ny 
funktion vi kan använda med fördel".

eCAR ser ljust på framtiden
Med ett stadigt stigande antal kunder och 
stigande omsättning ser eCAR ljust på 
framtiden. "Jag tror att TriSys/G-plan har 
bidragit till vår tillväxt genom att frigöra 
administrativ tid. Med TriSys/G-plan har vi 
en ännu bättre möjlighet att se exakt vad 
vi spenderar vår tid på. Vår verkstadsdrift 
har blivit effektivare och vi har fått mer tid 
att ta hand om det som ligger närmast 
oss – nämligen våra kunder", säger 
Marianne avslutningsvis 

Lagerstyrningstyring med bilder och 
möjlighet till streckkodsläsning
På eCAR, som i de flesta större 
verkstäder, ordnas ett lager för inte bara 
förbrukningsvaror, utan även  stylingdetaljer.  
I TriSys/G-plan har Marianne skapat 
artikelnummer, text, bilder, platser och 
angivet max/min-lager. "Jag gillar att fallen 
är helt i kontroll och  jag är mycket nöjd 
med inventering modulen och möjligheten 
att skriva ut inventeringsrapporter". Om 
du vill, kan du naturligtvis också använda 
streckkodsläsare i TriSys/G-plan. 
  
Efterberäkning på försäljningsbilar
Två av eCAR's’ mekanik arbetar primärt 
med färdigställning av bilar. För att få 
en reell bild av hur många resurser 
som spenderas på varje fordon som 
görs färdiga för försäljning, registreras 
försäljningsbilar i TriSys/G-plan med eCAR 
som kund. "På så sätt har jag full överblick 
över hur mycket tid, förbrukningsvaror och 
eventuella delar som har spenderats på 
varje försäljningsbil. När en bil säljs kan jag 
då enkelt räkna ut vår riktiga vinst", säger 
Marianne.  

eCAR grundades lite utanför Randers 
2004 av Allan Simonsen. Inledningsvis 
var huvudverksamheten försäljningen 
av begagnade skåpbilar och det gick 
så bra att eCAR  2013 flyttade till 
en ny adress närmare E45 för att 
få bättre utrymme för det växande 
antalet lagringsbilar. 

2014 kontaktades eCAR av en 
av de europeiska importörerna 
av Dodge och RAM, varefter den 
första amerikanska pickupen köptes. 
Under 2018 blev eCAR den officiella 
återförsäljaren och servicecentret 
för Dodge och RAM och är nu 99% 
i linje för att uppfylla leverantörens 
inredningskrav för en återförsäljare. 
Dessutom har eCAR under åren samlat 
ett brett nätverk av leverantörer av 
nya och begagnade pickupbilar och 
amerikanska specialbilar i Europa, 
USA och Kanada.

eCAR:s 8 medarbetare är indelade i 
verkstad, färdigställning, försäljning 
och administration. Förutom avhållande 
av "Cars & Coffee"- arrangemang, 
är eCAR ovkså representerat vid 
relevanta utställningar, mässor och 
välgörenhetsarrangemang.

OM eCAR

eCAR:s anställda är alla utbildade 
mekaniker/autotekniker, men på daglig 
basis finns det 4 mekaniker i verkstaden, 
varav 2 arbetar med färdigställning.

Verkstaden har 4 billyftar och utför 
alla typer av arbete på skåpbilar och 
specialbilar. eCAR har lång erfarenhet 
av avancerad felsökning, särskilt fordon 
som byggts av amerikan, och har OEM 
Mopar (Witech), GM (MDI/GDS/
Tech2) och Ford-testare. Verkstaden 
har tillgång till ac delco software 
uppdateringar och programmeringar 
som används i samband med software 
uppdateringär på RAM och Dodge 
fordon.  

I verkstaden genomförs även Dodge 
och RAM-kampanjer och återkallelser 
samt ombyggnad av ljus och navigation 
med mera på amerikanska bilar så att 
de uppfyller de europeiska, och därmed 
danska, standarder och krav.

VERkSTAD
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gratis WebbiNarium: 
EFFEkTIV kUNDhANTERINg PROgRAM  
- DIgITALISERINg OCh CONNECTIVITy

Det talas om digitalisering och connectivity överallt och i vilken utsträckning eftermarknaden kommer att förlora 
marknadsandelar på grund av utvecklingen inom detta område. 

I detta webinar presenterar vi dig för TRISYS - ett molnbaserat verkstadsplaneringssystem som redan har satt nya 
standarder när det gäller mervärde och användarvänlighet i flera europeiska länder. Delta i webbinarium om du 
arbetar i grossistföretag eller i en bilverkstad och låt dig bli överraskat och övertygad.

 mer iNformatioN . & +45 8743 3333 . iNfo@trisYs.dk

WWW.trisYs.dk
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Spiralfjädern ingår tillsammans med stötdämparen och fjäderbenlager, som en säkerhetskomponent i fjäderbenet. Det är just 
därför kvaliteten på spiralfjädern är viktig och särskilt under vintermånaderna där låga temperaturer ofta är en bidragande 
faktor till att spiralfjädrar brister. Efter att Triscan av flera av företagets kunder presenterades för en konkurrerande produkt 
till ett otroligt lågt pris, inleddes en undersökning. Resultaten av de utförda testerna visade sig vara uppseendeväckande. 

T

SPIRALFjäDRAR:  
UPPSEENDEVäCkANDE RESULTAT 
I SPIRALFjäDERPROVER

vå exemplar av det konkurrerande 
företagets spiralfjäder till fram-
axeln, passande på utvalda 

modeller av Citroën C4 och Peugeot 307 
under åren 2000-2008, underkastades 
två vanliga tester.
 
Det första testet hade till avsikt att 
kontrollera spiralfjäderns konformitet 
- dvs. spiralfjäderns förmåga att 
behålla sin ursprungliga form. Testet 
utfördes genom att mäta fjäderns 
höjd, varefter fjädern komprimerades 
och höjden mättes igen. Mätningen för 
de två testade fjädrarna avslöjade att 
höjden hade reducerats med 10 mm. 
I allmänhet måste fjädern naturligtvis 
återgå till sin utgångspunkt och därmed 
ha samma längd. Oförmågan att återgå 

till utgångspunkten kan hänföras till 
användning av fjäderstål av låg kvalitet.   

Det andra testet var ett hållbarhetstest. 
Under detta cykliska test pressas fjädrarna 
kontinuerligt samman 1 miljon gånger 
eller tills fjädran brister. I detta fall 180 
mm-komprimering från en startpunkt på 
875N-3833N. Som framgår av tabellen 

nedan bröts fjädrarna efter ca. 95 000 
och 612 000 kompressioner. De utförda 
testerna är gjord vid 20 grader och 
det är värt att notera att sannolikheten 
för spiralfjäderbrott ökas desto lägre 
omgivningstemperatur. Liksom med det 
första testet kan fjädrarnas oförmåga att 
klara testet hänföras till användning av 
fjäderstål av låg kvalitet.

Test-
fjäder

Fjäder- 
längd 
[mm] 

kompression
[mm]

F  
start 
[N]

F
stop  
[N]

Brott vid
 [kompression nr.] 

OE krav

1 441 180 875 3833 95.027 >1.000.000

2 440 180 875 3833 612.781 >1.000.000 

De uppseendeväckande resultaten kan hänföras till användningen av fjäderstål av låg kvalitet
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”Den hållbarhetstest som utförs 
bekräftar, att det ofta finns ett 
tydligt samband mellan pris och 
kvalitet”, förklarar Lars Berthelsen, 
produktkoordinator hosTriscan a/s och 
fortsätter: "Detta är också fallet, särskilt 
när det gäller säkerhetskomponenter 
för att säkerställa, att kvaliteten lever 
upp till gällande standarder - det är helt 
avgörande och särskilt viktigt i fall där fel 

kan få mycket stora säkerhetsmässiga 
konsekvenser".
 
Samtliga av Triscans spiralfjädrar tillverkas 
av den svenska tillverkaren Lesjöfors och 
uppfyller OE-kravspecifikationen för min. 
1 miljon kompressioner. Beroende på 
fjädertyp används antingen fjäderstål 
EN 10270-2 FDSiCr eller EN 10089. 
Fjädrarnas korrosionsskydd består av 
en zinkfosfatering och efterföljande 
pulverlackering, som regelbundet 
kontrolleras för att tåla 1000 timmar i 
en  saltdimma kammare. Lesjöfors har 
en högteknologisk produktion och över 
150 års erfarenhet av tillverkning av 
fjädrar. All tillverkning och utveckling sker 
i Sverige. Spiralfjädrarna är tillverkade av 
högkvalitativt fjäderstål och är kallvikta 
på CNC-maskiner, vilket garanterar en 
kontinuerlig hög och likartad kvalitet. 
Lesjöfors är certifierad enligt ISO/
IATF 16949: 2016, ISO9001: 2008 
och ISO14001: 2004. Spiralfjädrarna 
tillverkas enligt "Matchande kvalitet" och 
kan därför användas av auktoriserade 
verkstäder utan att det påverkar 
fordonets garanti 

Produkt koordinator Lars Berthelsen

TESTFjäDER 1

TESTFjäDER 2

VISSTE DU...?

• Spiralfjädrar från Triscan är 
originalmonterat på många bil- 
modeller, och med mer än 2600 
referenser är totalt mer än 41 
bilmärken täckt.

• Programmet omfattar 7 
olika typer av fjädrar; cylindrisk, 
avsmalnande i ena änden, sista 
sväng ovikta, mini-blocket,  
avsmalnande i båda ändar,  
koniska och cylindriska progressiv. 

• Produktprogrammet inom spi-
ralfjädrar omfattar också  
spiralfjädrar till varubilar.



“Upplever du ljud från vattenpumpen?

Designändringar har inneburit att vi har löst problemen på en specifik vattenpump„
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Vi har tidigare rapporterat om utmaningarna med sporadisk oljud, som verkstäder och bilägare möter i samband med en 
speciell vattenpump som används på ett brett utbud av 1,4 bensinmotorer från VAg. Med ett antal designändringar har 
vi nu lyckats lösa problemen.

S

VATTENPUMP TILL VAg 1.4 
BENSINMOTORER I Ny OCh 
FöRBäTTRAD DESIgN

om vi tidigare har rapporterat i artikeln 
- Bilar med VAG 1.4 bensinmotor: 
Upplever du oljud från vattenpumpen? 

- är ljudkällan vibrationer från remdrivningen, 
som sprider sig till en fjäderbelastad fläns i 
den yttre remskivan på vattenpumpen. Vid 
vissa varv per minut resulterar detta i att den 
fjäderbelastade flänsen sättas i svängningar 
och oavsiktligt träffar en motstående fläns 
i den inre remskivan i vattenpumpen, vilket 
orsakar oljudet.

Det har nu gått mer än sex månader sedan 
vi har genomfört ovanstående ändringar 
och sedan dess har ingen verkstäder haft 
problem med oljudet från vattenpumpen.

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

inom varumärkena Audi, Seat, Skoda och 
VW. För mer information om bilmodell och 
specifika årgångar: ange 860029062 i 
Triscans TriWeb (Ref. List) 

Överst: Vattenpump 860029062 passar 
bl.a. på VW Touran

Den nya och förbättrade designen på 
860029062

I vår nya och förbättrade utgåva har vi 
ändrat designen på fyra områden. Vi har:

1. Ökat spelrummet mellan de två   
 flänsarna

2. Ökat diametern på den yttre   
 remskivans fläns

3. Ökat tjockleken på den yttre   
 remskivans fläns

4. Ändrat materialet på den yttre   
 flänsen från stål till aluminium

MODELL MOTORTyP

1.4 FSI CAVB, BLG 

1.4 TSI CAVA, CNWB, CTHA, 
CAVF, CNUB, CTHF, 
CTJB, CAVD, CNWA, 
CTHD, CTKA, CAVC, 
CTHC, CTHB, BMY, 
BLG, BWK

1.4 TFSI CAVG, CTHG, CTJA

1.4 TSI RS CAVE, CTHE

1.4 GTi CAVE, CTHE“Upplever du ljud från vattenpumpen?

Designändringar har inneburit att vi har löst problemen på en specifik vattenpump„
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Triscans mycket omfattande sensorprogram har igen fått en ny medlem. Med sina mer än 60 referenser i OE-kvalitet blir 
DPS-sensorer till dieselpartikelfilter den 14: e produktgruppen i sensorfamiljen.

D

NyhET: DPS-SENSORER TILL  
DIESELPARTIkEL-FILTER

PS-sensorer används på diesel-
motorer med dieselpartikelfilter 
till att bestämma tryckskillnaden 

mellan avgas inloppet och dieselpartikelfilter 
utloppet. Kombinerad med information om 
t.ex. avgasstemperatur, motorhastighet och 
luftflöde bestämmer fordonets motorstyrning 
(ECU), när en genereringsprocess ska 
startas för filtret där den ackumulerade 
soten bränns av.

Överst: DPS-sensorer är den senaste 
typen av sensor från Triscan

Tvärsnitt av DPS-sensor

Systemen som DPS-sensorerna ingår 
i benämns olikartad beroende på vem 
biltillverkaren är. Tyska tillverkare använder 
termen DPS (Diesel Particel Filter), bland de 
franska tillverkarna FAP (Filters à Particules) 
och bland de japanska tillverkarna DPD 
(Diesel Particulate Defuser).

DPS-sensorns elektroniska kretslopp är 
försedd med en trycksensor som separerar Kontaktstycke

Trycksensor

Inlopp - DPF/FAP Utlopp- DPF/FAP

två kamrar inuti DPS-sensorhuset. 
Trycksensorn genererar en spänningssignal 
mellan 0 och 5 volt. Utgångsspänningen 
stiger när tryckskillnaden ökas.

På alla typer av DPS-senorer mäts 
ingångstrycket alltid via en slang som 
ansluter sensorn till filterinloppet. 
Utloppstrycket mäts antingen som 
omgivningstrycket via ett hål i sensorhuset 
eller via en slang ansluten till filterutloppet 

ECU

DPS-sensor

DPF/FAP

Systembyggnad



“DPS-sensorer används på dieselmotorer med dieselpartikelfilter till att bestämma 

tryckskillnaden mellan avgas inloppet och dieselpartikelfilter utloppet„



“Det är inte ovanligt att anslutningsröret mellan EGR-ventilen och EGR-kylaren spricker  

eller bryts. Vi har därför lanserat ett program med EGR-rör till de berörda bilmodellerna„
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“Det är inte ovanligt att anslutningsröret mellan EGR-ventilen och EGR-kylaren spricker  

eller bryts. Vi har därför lanserat ett program med EGR-rör till de berörda bilmodellerna„

VAg OCh MERCEDES: EgR-RöR 
FöR ANSLUTNINg MELLAN 
EgR-VENTIL OCh EgR-kyLARE

Triscan ref. 881123000

TRISCAN REF. MäRkE MODELL MOTOR

881123000 Mercedes G-Klass (W461), Sprinter (901, 902, 903, 904), V-Klass (638/2), Vito (638)

881129100 VAG A3, Altea, Altea XL, Leon, Toledo III, Octavia I/II, Superb II, Bora, Golf Plus, Golf V, Jetta 
III, New Beetle, Passat, Touran

1.9 TDI

881129101 VAG A4, A6, Superb I, Passat 1.9 TDI/2.0 TDI

881129102 VAG Cordoba, Ibiza III, Fabia I/II, Roomster, Polo 1.9 TDI

881129103 VAG A4, A6, A8, Allroad, Superb I, Passat 2.5 TDI

881129104 VAG A4, A6, Superb I, Passat 1.9 TDI

881129105 VAG A4, A6, A8, Allroad, Superb I, Passat 2.5 TDI

881129106 VAG A4, A6, Superb I, Passat 1.9 TDI

881129107 VAG A1, A3, Q3, TT, Alhambra, Altea, Altea XL, Ibiza IV, Leon Toledo IV, Fabia II, Octavia II, 
Rapid, Roomster, Superb II, Yeti, Beetle, Caddy III/IV, CC, EOS, Golf Plus/V, Jetta III/IV, 
Passat, Polo, Scirocco, Sharan II, Tiguan, Touran

1.6 TDI/2.0 TDI

881129108 VAG A1, A3, Altea, Altea XL, Ibiza IV, Leon Toledo IV, Fabia II, Octavia II, Rapid, Roomster,  
Superb II, Yeti, Beetle, Caddy III/IV, Golf Plus/V, Jetta III/IV, Passat, Polo, Touran

1.6 TDI

881129109 VAG A1, A3, Q3, TT, Beetle, Caddy III/IV, CC, EOS, Golf Plus/VI, Jetta IV, Passat CC, Passat, 
Scirocco, Sharan II, Tiguan, Touran

2.0 TDI

881129110 VW Jetta IV 2.0 TDI

881129111 VAG Ibiza IV, Fabia II, Roomster, Polo 1.2 TDI

881129112 VAG A3, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III/IV, Leon Toledo III, Fabia II, Octavia II, Roomster, 
Superb II, Caddy III, EOS, Golf Plus/V, Jetta III, Passat, Polo, Touran

1 .4/1.9/2.0 
TDI

Till vårt omfattande program av EgR-ventiler och EgR-kylare har vi nu också lagt till ett program med EgR-rör för särskilt VAg och 
MERCEDES. Det är inte ovanligt att anslutningsröret mellan EgR-ventilen och EgR-kylaren spricker eller bryts. Vi har därför lanserat 
ett program med EgR-rör för de berörde bilmodellerna. 

Triscan ref. 881129100 Triscan ref. 881129107
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Införandet av vårt program av elektriska gasfjädrar tillbaka 2019 har varit en framgång och efterfrågan ökar. Vi har därför valt att 
utöka programmet med så många som 21 referenser. De nya referenserna utvidgar täckningen till också att omfatta flera populära 
bilmodeller i medelklassen som Audi Q3, BMW x3, hyundai ix35, Skoda Superb och VW Tiguan. 

UTökNINg I PROgRAMMET AV 
ELEkTRISkA gASFjäDRAR

Se den  kompletta referenslistan här:

TRISCAN REF. MäRkE MODELL

871029302 Audi Q3 (8U)

871011301 BMW X6 (E71, E72)

871011302 BMW X6 (E71, E72)

871011303 BMW X5 (E70)

871011304 BMW X5 (E70)

871011305 BMW X3

871011306 BMW X3

Triscan ref. 871029302
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TRISCAN REF. MäRkE MODELL

871011307 BMW X5 (F15)

871011308 BMW X5 (F15)

871011309 BMW 5 (F10)

871011310 BMW 5 (F10)

871011311 BMW X4 (F26)

871011312 BMW X4 (F26)

871011313 BMW 5 (F07)

871043301 Hyndai iX35 (LM, EK, ELH)/Tucson (TL, TLE)

871043302 Hyndai iX35 (LM, EK, ELH)/Tucson (TL, TLE)

871017302 Land Rover Discovery Sport (L550)

871020301 Porsche Cayenne (92A)

871020302 Porsche Panamera (970)

871020303 Porsche Cayenne (92A)

871020304 Porsche Macan (95B)

871017301 Range Rover Evoque (L538)

871017303 Range Rover IV (L405)

871017304 Range Rover Sport (L494)

871017305 Range Rover Sport (L320)

871029303 Seat Alhambra (710, 711)

871029304 Seat/VW Tarraco (KN2_)/Tiguan (AD1)/Tiguan Allspace (BW2)

871029306 Skoda Superb III (3V3)

871029307 Skoda Superb III kombi (3V5)

871029308 Skoda Superb III kombi (3V5)

871027301 Volvo XC 60 (156)

871027302 Volvo XC 60 (156)

871027303 Volvo XC 90 II

871029301 VW Touareg (7P5, 7P6)

871029305 VW Passat Alltrack/Passat Variant (3G5, CB5)

Bilar med elektrisk baklucka har ofta flera inställningsalternativ för drift. Något som många bilägare kanske inte är 
medvetna om. Om du som verkstad har bytt ut de elektrisk gasfjädrarna, kan det finnas några extra bonuspoäng 
att hämta från kunden, om du uppmärksammar detta - och kanske till och med hjälper kunden med detta.

Det finns en video som visar hur inställningen görs för VOLVO-bilmodeller. Se det på https://www.youtube.com/
watch?v=iak_jl-40cE 

ETT LITET TIPS...



“Ett inte ovanligt problem på många av FORDS-modellerna med 1,8 TDCi-motorer som producerades 

under åren 2002–2015 är, att flexrörsanslutningen mellan EGR-ventilen och EGR-kylaren bryts„
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“Ett inte ovanligt problem på många av FORDS-modellerna med 1,8 TDCi-motorer som producerades 

under åren 2002–2015 är, att flexrörsanslutningen mellan EGR-ventilen och EGR-kylaren bryts„

Ett inte ovanligt problem på många av FORDS-modellerna med 1,8 TDCi-motorer som producerades under åren 2002–2015 
är, att flexrörsanslutningen mellan EgR-ventilen och EgR-kylaren bryts. Ersättningen är okomplicerad, men kräver utbyte av 
både packningar och rörklämma samtidigt - och varje del har sitt eget artikelnummer. För att göra inköp mycket enklare för 
både grossister och verkstäder har vi utvecklat två rep. satser för vårt program - 8811 16000 och 8811 16001 - som 
innehåller alla nödvändiga delar.

Triscan ref. 8811 16001

Triscan ref. 8811 16000

TRISCAN REF. FORD MODELL MOTOR åR FRåN åR TILL

881116000 C-MAX 1.8 TDCi 02/2007 09/2010

881116000 FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 01/2005 03/2007

881116000 FOCUS II 1.8 TDCi 01/2005 09/2012

881116000 FOCUS II Sedan 1.8 TDCi 04/2005 09/2012

881116000 FOCUS II Turnier 1.8 TDCi 07/2004 09/2012

881116000 GALAXY 1.8 TDCi 05/2006 06/2015

881116000 GALAXY 1.8 TDCi 05/2006 06/2015

881116000 MONDEO IV Hatchback 1.8 TDCi 03/2007 01/2015

881116000 MONDEO IV Hatchback 1.8 TDCi 06/2007 01/2015

881116000 MONDEO IV Kombi 1.8 TDCi 03/2007 12/2012

881116000 MONDEO IV Kombi 1.8 TDCi 06/2007 12/2012

881116000 MONDEO IV Sedan 1.8 TDCi 06/2007 01/2015

881116000 MONDEO IV Sedan 1.8 TDCi 03/2007 01/2015

881116000 S-MAX 1.8 TDCi 05/2006 12/2014

881116000 S-MAX 1.8 TDCi 01/2007 12/2010

881116000 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 06/2002 12/2013

881116000 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 08/2006 12/2013

881116000 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi/TDDi/DI 06/2002 12/2013

881116000 TRANSIT CONNECT 1.8 Di 06/2002 12/2013

881116000 TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi 06/2002 12/2013

881116000 TRANSIT CONNECT 1.8 TDCi 08/2006 12/2013

881116001 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 06/2002 12/2013

881116001 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 08/2006 12/2013

881116001 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi/TDDi/DI 06/2002 12/2013

881116001 TOURNEO CONNECT 1.8 Di 06/2002 12/2013

881116001 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 06/2002 12/2013

881116001 TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 08/2006 12/2013

FORD: REP. SATS FöR ANSLUTNINg 
MELLAN EgR-VENTIL OCh kyLARE
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När vi idag - nästan sju år efter lanseringen - tittar på resultaten från vad som ursprungligen startade som ett experiment 
i Danmark, och sedan har utvecklats till vårt smartrep.info-koncept, är det svårt inte att vara nöjd. Och känslan av 
tillfredsställelse minskar naturligtvis inte när man vet, att ansträngningen också gynnat både grossister, verkstäder och 
bilägare.

I runda siffror har reklamation-
procenten sjunkit till nästan en 
femtedel och har i genomsnitt 

varit 0,37% sedan 2014. Speciellt i 
kamremsatser är vinsten extra stor. 
Kamremsystemet är en viktig och sårbar 
del av förbränningsmotorn och haverier är 
ofta en kostsam sak.

I realtion till de tre första punkterna hjälper 
vi dig riktigt bra på vägen genom att välja 
kamremsatser från Triscan. För det första 
garanteras du kvalitetsdelar från världens 
största tillverkare - Gates, INA, Litens, GMB 
och andra. För det andra är du garanterad 
tydlig markering av kamremsatser, vilka 
kräver särskild uppmärksamhet vid montering 

- och att monteringsinstruktioner, videor, 
tips och tricks är till hands. Och för det 
tredje säkerställs också tydlig markering av 
kamremsatser, där korrekt installation kräver 
användning av specialverktyg 

kAMREMSATS: 
INSATSERNA FöR ATT MINSkA 
REkLAMATIONER hAR FUNgERAT 
öVER FöRVäNTNINgARNA

DET äR DäRFöR VIkTIgT ATT:
 

Använda kvalitetsdelar 

Se till korrekt installation 

Använda specialverktyg, när det är nödvändigt 
  

Följa serviceintervallen 



“Och känslan av tillfredsställelse minskar naturligtvis inte när man vet,  

att ansträngningen också gynnat både grossister, verkstäder och bilägare„
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När den ersatta styrväxel eller servopumpen returneras, är det med förväntning att få den betalade pantavgiften krediterad. 
Anledningen till att pantavgiften betalas är att den ersatta styrväxel eller servopump representerar ett värde om den kan 
godkännas till renovering - annars är den värdelöst. I den här artikeln fokuserar vi på de omständigheter, som kan innebära att 
en pantavgift inte krediteras - liksom hur vår reklamationsbehandlingsprocess förlöper. 

I

kREDITERINg AV PANTAVgIFTER OCh 
REkLAMATIONSBEhANDLINg På 
STyRVäxLAR OCh SERVOPUMPAR

dentifierbar
Den första förutsättningen är 
naturligtvis, att den returnerade 

delen kan identifieras. Därför krävs det 
att den returneras i Triscans-förpackning, 
som den nya delen levereras i.  

komplett
Omfattningen av den returnerade delen 
måste vara som den mottagna. För 
styrväxlar betyder det t.ex. att styrväxeln 
också måste returneras om den nya 
styrväxeln  levereras med styrstänger. Det 
betyder också att styrväxelns damasker 
måste returneras.
Vid servopumpar måste remskivan också 
medfölja - endast undantagsvis accepteras 
en saknad remskiva. Slanganslutningarna 
måste vara täta och alla packningar måste 

medfölja. Alla delar som är kopplade till 
pumphuset måste också returneras (t.ex. 
hydrauloljebehållare).

Skick
Som inledningsvis förklarat måste de 
returnerade delar kunna godkännas för 
renovering. För styrväxlar betyder det, att 
styrväxelhuset och alla monteringsbeslag 
måste vara intakta - inga sprickor eller brott. 
Styrväxelns styraxel får inte vara rostig - så 
kontrollera om det är rost om damaskernas 
slangklammer inte är original eller skadat 
eller damaskerna är defekta/läckande. 
Dessutom måste styraxeln obesvärat 
kunna röra sig från det ena utgångspunkten 
till den andra utgångspunkten. Sist men 
inte minst måste ingen av de hydrauliska 
anslutningarna vara skadade.

För servopumpar betyder det, att servo-
pumphuset och alla monteringsbeslag 
måste vara intakta - inga sprickor eller brott. 
Servopumpens axel/remskiva måste kunna 
rotera obesvärat och får inte ha för mycket 
spel. Sist men inte minst måste ingen av 
de hydrauliska anslutningarna vara skadade.   

handläggning - pantavgift
Vår interna handläggning sker uteslutande 
av vår egen professionella personal. Varor 
med pantavgift som returneras på en egen 
insänd returförsändelse behandlas inom 
24 timmar. Varor med pantavgift som 
returneras som pallvaror behandlas inom 
14 dagar. Vi hämtar utan kostnad pallar 
med varor med pantavgifter var tredje 
månad. Vid avslag av kreditering informeras 
både kunden och våra kundansvariga 
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medarbetare. Kunden kan sedan bestämma 
sig för om han vill ha den avvisade delen 
återsänd eller att vi kommer att kassera 
den utan kostnad. 

För mycket speciella styrväxlar och 
servopumpar sker handläggningen i 
Danmark. I dessa fall krediteras från vårt 
danska företag - Triscan a/s. 

Vänster:
Ingen av de hydrauliska anslutningarna 
måste vara skadade

Se vår guide/checklista till grossister 
och verkstäder, som enkelt och med hjälp 
av bilder förklarar de viktigaste reglerna 
i fältet

handläggning - reklamationer
Utgångspunkten för att genomföra en 
reklamationsbehandling är ett korrekt ifyllt 
reklamationsformulär - inklusive datum för 
montering och utbyte, kilometerställning vid 
montering och utbyte samt kopia på räkning 
för första och andra utbytet.

När en styrväxel eller servopump med korrekt 
ifyllt reklamationsformulär tas emot, fyller 
vi internt en särskilt reklamationsformulär 
med ytterligare information som skickas 
med den reklamerede del till extern 
undersökning. Detta görs inom sju dagar 
efter mottagandet. Så snart resultaten 
från den externa undersökningen finns 
tillgängliga, informeras kunden och en intern 
rapport utarbetas, som sedan skickas till 
kunden. 

Som en del av handläggningen undersöks 
den hydrauliska olja alltid med avseende på 
föroreningar i form av metallpartiklar. Denna 
typ av förorening inträffar när ingen korrekt 
undersökning har utförts och efterföljande 
spolning/rengöring av hela hydraulsystemet 
innan reparationen utförs. Det är bara en 
fråga om tid när en styrväxel eller servopump 
slutar att fungera, om hydrauloljan inte är 
helt ren.  

För ytterligare information, vänligen kontakta 
våra kollegor i försäljning, kundservice eller 
service  

Styrväxelns styraxel får inte 
vara rostig
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Miljön har hittills nått allas läppar med både krav, men också uppmaningar till att vi alla ska ändra beteende och tänka 
oss för. hos Triscan har vi under de senaste åren genomfört flera initiativ som inte bara gagnar miljön, men också 
plånboken.

D

INVESTERINgAR TILL NyTTA 
FöR MILjöN OCh PLåNBOkEN

e flesta av initiativen har koordinerats av 
Jørn Kim Jensen, som är ansvarig för 
byggnadens drift och underhåll. Bara 

de initiativ som har fokuserat på att minska 
Triscans elförbrukning har minskat detta 
med mer än 100 000 kWh/år. Enligt en 
beräkningsmodell på EPA: s webbplats (United 
States Environmental Protection Agency) 
motsvarar besparingarna som uppnåtts i 
kWh en minskning av koldioxidutsläppen på 
73 264 kilo. Enligt EPA motsvarar det:

Belysning
På belysningssidan uppnås besparingarna 
genom att byta till LED-belysning. Det är 
således både på lager administration och 
utomhus att alla belysningskällor ersätts 
med LED. Den årliga besparingen är 
över 40 000 kWh/år.

Uppvärmning
Bara bytet av en äldre cirkulations-
värmepump har resulterat i en besparing 
på 12 000 kWh/år. I detta sammanhang 
ersattes värmehanteringssystemet med 
en modern version med nattkontroll 
styrd via utomhus- och inomhusgivare 
och övervakas via app och PC. Det nya 
lagret, som togs i drift i slutet av 2018, är 
uppfört bygger på den passiva principen. 
Den stora termiska massan som såväl 
betonggolvet som väggelementen utgör 
och den välisolerade takkonstruktionen, 
gör att hallen inte använder energi till 
uppvärmning. I den äldre delen av lagren 
håller vi på att byta ut de stora takfönster 

med 2,5*4,0 m till moderna 9-lager 
fönster. Med detta initiativ räknar vi 
med att den totala värmeförbrukningen 
sänks till samma nivå som före den 
nästan 40% stora lagerutvidgning som 
vi uppnådde med den nya hallen.

Servrar
Hos Triscan är vi även värd för alla de 
viktigaste IT-system på våra egna servrar 
- inklusive vår e-handelslösning. Förutom 
en mycket bättre prestanda har utbytet 
av våra gamla servrar och lagringsmiljö 
till nytt resulterat i besparingar av 
vår serverdrift på 50 000 kWh/
år. Ca. 60% av besparingarna är på 
serverns energiförbrukning, som med 
minskad förbrukning också utvecklar 
mycket mindre värme. Den minskade 
värmeproduktionen har lett till ett 
minskat behov av kylning, och det är där 
resten av besparingarna uppnås.

15.6 personbilars årliga 
utsläpp av växthusgaser

31 206 liter bensins CO2-
utsläpp
 
27 243 liter diesel CO2-
utsläpp

8.8 hushålls CO2- 
utsläpp
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Avfall
Även om det inte krävs, har vi infört 
hantering av plastavfall. Vi sorterar 
därmed plastavfall i transparent 
plast, färgad plast och drag-band. 
Dessutom sorteras avfallet i papp, 
järn, trä och lite brännbart i fyra olika 
behållare. Dessutom återvinner vi i stor 
utsträckning förpackningar när det är 
möjligt. Avfallshantering är en kostnad, 
men en nödvändighet som är vettigt i 

förhållande till återvinning och därmed 
en minskning av avfall som förbränns.

Med omtanke har vi således inte bara 
kunnat skona miljön, men vi har härmed 

REDUkTION (kWh)
 
Belysning 41.316 

Värmepump 12.264 

Server 50.024 
  
Total 103.604 

också uppnått stora besparingar. 
Vi slutar naturligtvis inte här och vill 
uppmuntra alla att gå för att leta efter 
initiativ som värnar om miljön och vår 
gemensamma framtid 

Investeringar har gjorts i nya höghastighets-
staplare, vilket underlättar arbetsflödet

Jørn Kim Jensen byter till LED-belysning, vilket har resulterat i en årlig besparing på 
över 40 000 kWh
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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 
Bränsleslangar 
Diesel 
EGR-ventiler
Filter* 
Gasreglage  
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
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 
Fjäderbenslager 
Fjäderbenslager sats
Fjäderkrampa
Framvagnsdelar  
Gaskulor 
Hjullagersats 
Hjulnav 
Manschetter 
Servopumpar 
Servostyring  
Spiralfjädrar  
Stabilisatorstänger 
Standard lager 
Styrväxlar 
Stötdämpare
 Protection kit
 Mounting kit 
 

cHassi

Gasfjädrar
Spolarpumpar
Styrdämpare
Torkarblad*
Universell gasfjädrar 
Universell torkargummi

C H

kaross

ALU-flexslangar
Kylarlock
Kylarslangar
Sköljningsverktyg - kylsystem
Termostater
Vattenpumpar
Vattentemperatursensorer
Värmeslangar

kYl-/värmsYstem
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