
DELE TIL ELEKTRISKE KØRETØJER



Antallet af el-, hybrid- og brintbiler på vejene vokser hurtigt. Dette gælder også antallet af bilproducenter, der 
producerer dem, og udvalget af modeller. Det er netop derfor, at det er vigtigt at have fokus på EV-dele og 
kendskab til en pålidelig forsyningskilde. Alle Triscans produkter er fremstillet i OE-kvalitet, og vores produktprogram 
dækker alle typer af EV’er.
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MERE END 3,000 REFERENCER...

Mild hybridbiler (MHEV) bruger en elektrisk  
motor sammen med en forbrændingsmotor, 
men de to strømkilder kan ikke bruges  
uafhængigt af hinanden.

MHEV

En hybridbil (HEV) er et køretøj, der bruger  
to forskellige energikilder for at maksimere 
effektiviteten. Det vil normalt være  
kombinationen af elektrisk energi lagret i  
batterier og forbrændingsenergien fra benzin 
eller diesel.

HEV

Elbil med udvidet rækkevidde (EREV) har 
en generator der øger EREV’ens række- 
vidde. Generatoren er drevet af en 
forbrændingsmotor og lader bilens 
batterier under kørsel.

EREV

Et plug-in hybrid elektrisk køretøj (PHEV)  
bruger en elektrisk motor og en gasmotor  
som energikilder. 
Den elektriske motor bruger batterier, der 
genoplades ved tilslutning til en elektrisk  
strømkilde. Den gasdrevne motor kan selv  
styre transmissionssystemet eller arbejde  
sammen med elmotoren.

PHEV

Et rent elektrisk eller batteridrevet
køretøj (BEV) får al sin kraft fra dets  
batterier og elektriske motorer og har 
derfor ingen forbrændingsmotor. De 
elektriske motorer bruger batterier, der 
oplades ved tilslutning til en elektrisk  
strømkilde.

BEV

Brændselscellekøretøjer (FCEV‘s) bruger  
brint til at drive en elektrisk motor.  
I modsætning til konventionelle køretøjer, der 
kører på benzin eller diesel, bruger brændsels- 
cellebiler og lastbiler brint til at producere  
elektricitet, som driver en motor.

FCEV

EV TYPER...



VI GØR TINGENE LIDT 
ANDERLEDES ...

Vi ved, at vores sourcingproces på flere måder er 
ret speciel. Årsagen til dette er, at vi ønsker at:

• Kunne tilbyde ensartet høj kvalitet
• Have en meget lav reklamationsprocent
• Sikre, at Triscan reservedele er fremstillet 

under de rette forhold

Triscan reservedele fremstilles ofte af under- 
leverandører til bilindustrien, der er certificeret i 
henhold til branchens strenge kvalitetssikrings-
standard - IATF 16949. Hvis en producent ikke er 
certificeret i henhold til IATF 16949, og der ikke er 
nogen produktion af reservedele, der udgør en 
sikkerhedsrisiko, er vi tilfredse med en certificering 
i henhold til ISO 9001.

Fremstillingen af reservedele finder sted over hele 
verden og især uden for Europa. Der kan være stor 
forskel i forholdene, hvorunder produktionen finder 
sted. Selvom det er både dyrt og tidskrævende, 
besøger vores produktchefer altid en ny producent, 
inden der etableres et samarbejde. En af 
fordelene ved sådanne besøg er, at vi afklarer, om 
produktionsbetingelserne lever op til vores krav.

SMART SOURCING...
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Udvalget af mærker og modeller, der er omfattet af 
Triscan EV-dele program, udvides konstant.
For at få opdaterede oplysninger henviser vi til vores 
online katalog TriWeb eller til TecDoc, TecCom og 
TecCMD. 
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PASSENDE TIL...

VORES EGET INTERNE 
TESTCENTER...

Selvom vi sikrer, at Triscan reservedele er underlagt 
streng kvalitetskontrol under fremstillingen hos  
vores producenter, stopper vi ikke her. Når vi 
modtager varer, udfører vi forskellige stikprøve-
kontroller. Det kan for eksempel være:

  Kontrol af dimensioner i henhold til tekniske
 tegninger
  Produktsammenligning med vores omfattende   
 OES-prøvelager
  Funktionel eller materialetest i vores interne
 testcenter
  Test udført af uafhængige eksterne institutter

Vores interne testcenter spiller en vigtig rolle inden 
for udvikling, kvalitetssikring og reklamations-
behandling.



Denne position er nået gennem produktion af dele, 
skabelse af koncepter og markedsføring samt 
distribution af reservedele til biler til det professionelle 
eftermarked.

Produktsortimentet omfatter mere end 57.000 
referencer og distribueres hovedsageligt i Europa 
fra Triscans tre distributionscentre i Danmark og 
Tyskland.

Foruden reservedele tilbyder Triscan også smarte 
digitale løsninger, der sigter mod at skabe effektivitet, 
værdi og loyalitet i hele værdikæden fra auto-grossist til 
forhandler til værksted og hele vejen til bilejeren.

Virksomheden
Triscan blev etableret i Danmark i 1976, hvor virksomhedens hovedkvarter stadig er beliggende i Århus. 
Triscan er et 100% dansk firma, der har fået en stærk position ved udelukkende at markedsføre sine 
produkter gennem distributører/grossister på det skandinaviske marked og har opnået et stærkt stigende 
salg i resten af Europa.
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