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Antalet av elbilar, hybridbilar och vätgasbilar på vägarna växer snabbt. Detta gäller också antalet av biltillverkare 
som tillverkar dem och utbudet av modeller. Det är just därför det är viktigt att fokusera på EV-delar och kännedom 
om en pålitlig leveranskälla. Alla Triscan-produkter tillverkas i OE-kvalitet och vårt sortiment täcker alla typer av 
elbilar.
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MER ÄN 3,000 REFERENSER...

Mindre hybridbilar (MHEV) använder en elektrisk 
motor tillsammans med en förbrännings- 
motor, men de två kraftkällorna kan inte  
användas oberoende av varandra.

MHEV

En hybridbil (HEV) är ett fordon som använder  
två olika energikällor för att maximera  
effektiviteten. Det kommer vanligtvis att vara 
kombinationen av elektrisk energi lagrad i  
batterier och förbränningsenergin från bensin 
eller diesel.

HEV

Elbil med utökat räckvidd (EREV) har
en generator som ökar EREV: bilens
räckvidd. Generatorn drivs av en
förbränningsmotor och laddar bilens
batterier under körning.

EREV

En plug-in hybrid elbil (PHEV) använder en  
elmotor och en gasmotor som energikällor.
Elmotorn använder batterier som laddas  
när de är anslutna till en elektrisk strömkälla. 
Den gasdrivna motorn kan själv styra  
transmissionssystemet eller arbeta  
tillsammans med elmotorn.

PHEV

Ett helt elektrisk eller batteridriven
fordon (BEV) får all sin kraft från dess
batterier och elmotorer, och har
därför ingen förbränningsmotor.  
Elmotorerna använder batterier som
laddas genom att ansluta till en elektrisk
kraftkälla.

BEV

Bränslecellfordon (FCEV) använder
väte till att driva en elmotor. Till skillnad från  
konventionella fordon som kör på bensin eller 
diesel, använder bränslecellbilar och lastbilar 
väte till att producera el, som drivar en  
motor.

FCEV

EV TYPER...



VI GÖR SAKER LITE 
ANNORLUNDA...

Vi vet att vår sourcingprocess på flera sätt är ganska 
speciell. Orsaken till detta är att vi önskar att:

• Kunna erbjuda likartat hög kvalitet
• Ha en mycket låg reklamationsprocent
• Säkerställa att Triscan-reservdelar tillverkas 

under rätt förhållanden

Triscan reservdelar tillverkas ofta av
leverantörer till bilindustrin som är certifierade 
enligt branschens strikta kvalitetssäkringsstandard 
- IATF 16949. Om en tillverkare inte är certifierad 
enligt IATF 16949 och det inte finns någon 
produktion av reservdelar som utgör en 
säkerhetsrisk är vi nöjda med en certifiering enligt 
ISO 9001.

Tillverkningen av reservdelar sker över hela världen 
och särskilt utanför Europa. Det kan vara stor skillnad 
i förhållandena under vilka produktionen äger rum. 
Även om det är både dyrt och tidskrävande, besöker 
våra produktchefer alltid en ny tillverkare innan de 
skapar ett samarbete. En av fördelarna med sådana 
besök är att vi klargör om produktionsförhållandena 
uppfyller våra krav.

SMART SOURCING...
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Urvalet av märken och modeller som omfattas av 
Triscan EV-del program utökas ständigt.
För uppdaterad information, se vår online katalog 
TriWeb eller TecDoc, TecCom och TecCMD.
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PASSANDE FÖR...

VÅRT EGET INTERNA 
TESTCENTER...

Även om vi säkerställer att Triscan reservdelar är 
föremål för strikt kvalitetskontroll under tillverkningen 
hos våra tillverkare stannar vi inte här. När vi tar emot 
varor, utför vi olika stickprov. Det kan till exempel 
vara:

  Kontroll av dimensioner enligt tekniska
 ritningar 
  Produktjämförelse i överensstämmelse med
 vårt omfattande OES-provlager
  Funktionell eller materialtest i vårt interna
 testcenter
 Test utfört av oberoende externa institut

Vårt interna testcenter spelar en viktig 
roll inom utveckling, kvalitetssäkring och 
klagomålshantering.



Denna position har uppnåtts genom produktion 
av delar, konceptutveckling och marknadsföring 
samt distribution av reservdelar till bilar till den 
professionella eftermarknaden.

Produktsortimentet innehåller mer än 57 000 
referenser och distribueras huvudsakligen i Europa 
från Triscans tre distributionscentra i Danmark och 
Tyskland.

Förutom reservdelar erbjuder Triscan också smarta 
digitala lösningar som syftar till att skapa effektivitet, 
värde och lojalitet i hela värdekedjan från bilgrossist till 
återförsäljare till verkstad och hela vägen till bilägaren.

Företaget
Triscan grundades i Danmark 1976, där företagets huvudkontor fortfarande finns i Aarhus. Triscan är ett 
100% dansk företag som har fått en stark position genom att marknadsföra sina produkter uteslutande 
via distributörer/grossister på den skandinaviska marknaden och har uppnått en kraftig försäljningsökning 
i resten av Europa.
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www.triscan.dk

Huvudkontor

Triscan a/s
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DK-8220 Brabrand

Tlf: +45 87 43 33 33

auto@triscan.dk
www.triscan.dk
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