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TRISCAN SOFTWARE SOLUTIONS • 4
Den 30 september 2020 grundade vi företaget Triscan Software Solutions 

ApS som ett dotterbolag till Triscan a/s. I framtiden kommer vi att samla alla 
aktiviteter relaterade till utveckling och försäljning av digitala lösningar i Triscan 

Software Solutions. 

 22 
Många verkstäder har haft problem med att byta ut EGR-ventilen på 2.2 TDCI/ 
HDI-motorn på Ford Transit, Citroën Jumper och Peugeot Boxer 2006-2014. 

Var försiktig med EgR-ventiler till 2.2 TdCI/hdI 2006-2014 
(Transit, jumper och boxer)

 30
Om en Q7, Cayenne eller Touareg har lägre tryck än normalt kan det bero 
på en felaktig tryckventil. Tryckventilen, som kontrollerar trycket i fjäderben 

luftbälgen, slits och går sönder med tiden, vilket leder till läckage.

TRyCkVENTIL FöR LUFTFjädRINg pÅ AUdI Q7,  
pORSChE CAyENNE ELLER VW TOUAREg

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 50.000 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
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hösten 2020 debuterade vi som värd för ett webbseminar i Tyskland. genom mediatäckning och olika kampanjer 
upplevde vi stort intresse för ett antal webbseminarier, som vi höll under överskriften "Effektiv verkstadsplanering, 
digitalisering och connectivity" under årets sista kvartal. Nu tänker vi hålla webbseminariet på flera språk.

STOR INTRESSE FöR WEbbSEMINARIER OM 
VERkSTAdSpLANERINg, dIgITALISERINg 
OCh CONNECTIVITy I TySkLANd

2 020 var året för det stora 
genombrottet för webbseminarier 
och videomöten - väl hjälpt på vägen 

av de mindre positiva omständigheterna 
kring COVID-19. Liksom många andra 
företag har vi också varit tvungna att vänja 
oss vid det här nya sättet att hålla möten - 
och vi var därför naturligtvis särskilt spända 
på hur vår debut i att hålla webbseminarier 
skulle gå? Lyckligtvis gick det bra - och med 
den samlade erfarenheten har vi modet att 
upprepa framgången. 

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

Innehåll
I det här webbseminar tillhandahåller vi 
bakgrundskunskap och introducerar dig 
till TRISYS - ett molnbaserat verkstads-
planeringssystem som är anpassat till den 
nya verkligheten för många workshops.

Målgrupp
Webbseminariet är för dig som arbetar 
med reservdelar i grossistledet eller på en 
bilverkstad.
 
Tycker du att ovanstående låter intressant? 
Vill du bli förvånad och inspirerad? Så 
låt oss äntligen veta! Skicka ett mejl till 
prh@triscan.dk och få veta när vi nästa 
gång håller ett webbseminar på antingen 
engelska, tyska eller danska 

ALLA AkTIVITETER kRINg  
dIgITALA LöSNINgAR SAMLAS 
I ETT NyTT FöRETAg
den 30 september 2020 grundade vi företaget Triscan Software Solutions ApS som ett dotterbolag till Triscan a/s. I framtiden 
kommer vi att samla alla aktiviteter relaterade till utveckling och försäljning av digitala lösningar i Triscan Software Solutions.

d et är nästan två år sedan 
vi lanserade verkstads- och 
kundhanteringsprogrammet TRISYS. 

Med TRISYS har grossister möjlighet att 
erbjuda sina verkstadskunder ett modernt, 
modulärt och molnbaserat system för 
effektiv verkstadsdrift. Sedan den första 
grossisten bestämde sig för att ersätta sitt 
dåvarande system med en TRISYS-lösning 
med eget märke har mycket hänt. Samtidigt 
har utvecklingen av nya digitala lösningar till 
fordonseftermarknaden påbörjats, och i 
erkännandet att försäljning av reservdelar 
och digitala lösningar inte alltid går hand i 
hand är den naturliga konsekvensen av detta 
att samla aktiviteterna i det nya företaget. 

Triscan Software Solutions fokusområde är 
att utveckla mjukvarusystem och appar som 
används av grossister, återförsäljare och 
bilverkstäder primärt i den eftermarknaden. 
Alla lösningar utvecklas i nära samarbete 
med grossister, bilverkstäder och ett 
internationellt nätverk av IT-proffs med 
praktisk erfarenhet av att utveckla system 
till eftermarknaden.

De utvecklade lösningar siktar mot att säkra 
eftermarknadens marknadsandelar, som är 
under ökande press inom flera områden. 
Detta görs genom att lägga till värdefulla 
tjänster som skapar lojalitet och vinst i hela 
värdekedjan. Grossister i Danmark, Sverige, 
Norge och snart Tyskland och Island är 
kunder hos Triscan Software Solutions.

Mer information om företaget och 
produkterna kan erhållas genom att kontakta 
antingen:

Wholesalers

Re

tailers W
or

ksh
ops

Car owners

peter Riis hansen, CIO
prh@triscan.dk, +45 24 28 54 06

Morten k. Vammen, CCO
mkv@triscan.dk, +45 29 87 66 78

Eller på www.triscansoftwaresolutions.dk

TRI ySs

Överst:
Peter Riis Hansen, CIO hos Triscans
dotterbolaget Triscan Software Solutions

En skräddarsydd 
lösning i ditt eget 

varumärke

TRI ySs
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Antalet el-, hybrid- och vätgasbilar på vägarna växer snabbt. det samma gäller antalet biltillverkare som tillverkar dem - och 
utbudet av modeller. just därför är det viktigt att fokusera på EV-delar och kunskap om tillgänglighet. 

Ny bROSChyR: FOkUSERAR 
dU OCkSÅ pÅ EV-FORdON OCh 
RESERVdELAR TILL dOM?

M ed denna broschyr får du en 
översikt över omfattningen av 
Triscans program för EV-delar 

- ett program som i skrivande stund 
innehåller mer än 4 300 referenser. Precis 
som resten av Triscans produktsortiment 
är dessa delar tillverkade enligt OE-kvalitet.
 
Programmet omfattar EV-delar för alla 
typer av EV-fordon:

MhEV - Mild-Hybrid Fordon

hEV - Hybrid Fordon

EREV - Förlägd räckvidd Electric Fordon

phEV - Plug-In Hybrid Electric Fordon

bEV - Batteri Powered Electric Fordon

FCEV - Fuel Cell Electric Fordon
 

För närvarande kan vi leverera EV-delar till 
28 bilmärken - se översikten i broschyren.

EV-delar inom följande produkt-
huvudgrupper:

•	 kAROSS
•	 kyLSySTEM
•	 bROMSSySTEM
•	 MOTOR
•	 ChASSI
•	 TRANSMISSION

Utbudet av märken och modeller som 
omfattas av Triscans reservdelsprogram för 
EV, liksom resten av vårt sortiment, utökas 
ständigt. För senaste och uppdaterad 
information hänvisar vi till vår onlinekatalog 
TriWeb eller till TecDoc, TecCom och 
TecCMD.

Den nya broschyren finns på danska, 
tyska, engelska och svenska - du kan 
se den online på vår webbplats under 
menyvalet ”Produkter”. Du kan också 
rekvirera ett exemplar genom att skicka 
ett e-postmeddelande till marketing@
triscan.dk.

Om du vill mottaga en lista med priser 
för alla artikelnummer i programmet, 
kontakta din Triscan-konsult   

Til höger: Vi utvecklar löpande nya EV-
delar, bland annat för Tesla - främst för 
Model S och X

“Utbudet av märken och modeller som omfattas av Triscans reservdelsprogram för EV,  

liksom resten av vårt sortiment, utökas ständigt„
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“Triscans bromssköldar tillverkas naturligtvis  

enligt OE-specifikationer och i OE-kvalitet„

NyhET: bROMSSköLdAR
Vårt sortiment av delar till bromssystem har utökats med bromssköldar. Mer än 400 referenser är redo att levereras 
från alla våra lager.

b romssköldarna tillverkas naturligtvis 
enligt OE-specifikationer och i OE-
kvalitet. Katalogdata och beställning 

är tillgängliga online via TriWeb, TecDoc, 
TecCom, TecCMD och vår webbtjänst.
 
Funktion/besiktning 
Bromssköldarna är monterade bakom 
bromsskivan för att förhindra att smuts 
och vatten når bromsskivan, vilket minskar 
bromssystemets effektivitet och funktion. 
Ett fordon med tecken på defekter och 
skador på bromssköldarna kommer därför 
inte att godkännas för besiktning 

Triscan har bromssköldar till bl.a. Mazda 3 (812516203)

ETT FORdON MEd 
TECkEN pÅ dEFEkTER 

OCh SkAdOR pÅ 
bROMSSköLdARNA 

kOMMER däRFöR INTE 
ATT gOdkäNNAS FöR 

bESIkTNINg
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MEd TECCMd STödER VI VÅRA 
kUNdER I UTVECkLINgEN AV  
OpTIMERAdE AFFäRSpROCESSER

nästan 25 år har datakvalitet och 
digitalisering gått hand i hand och 
varit ett viktigt strategiskt mål för 

Triscan. Vi var alltså redan 1998 anslutna 
till TecAllians TecDoc-katalogsystem och 
2003 lanserade vi vårt e-handelssystem 
TriWeb. Sedan 2005 har vi varit anslutna 
till TecCom - TecAllians beställningssystem 
och sedan 2010 har vi använt TecAllians 
CCU i vår produktavdelning för att 
tillhandahålla fordonspark och OE-
reservdelsdata. Det senaste initiativet 
inkluderar implementeringen av 
TecAlliance's TecCMD (Collaborative 
Managed Data), genom vilken våra 
kunder kan ha integrerad uppdaterad 
tillgång till detaljerad information om 
priser, tillgänglighet, produktdata - 
däribland dimensioner och vikt - och 
naturligtvis i sitt eget system. Hittills finns 
det, förutom Triscan, bara en annan 
TecAlliance-dataleverantör som erbjuder 

både produkt-, pris- och lagerinformation 
via TecCMD. 
 
"Vi vet hur viktig datakvalitet och 
tillgänglighet är för alla länkar ut till 
verkstaden - och i slutändan - om än mer 
indirekt - även för bilägare", förklarar 
Morten Hallum, Logistik & IT-chef hos 
Triscan. ”Förutom datakvalitet och 
tillgänglighet är processoptimering ett 
annat mycket viktigt ämne som bidrar till 
marknadspositionering. Vi var en pionjär 
inom e-handel i Skandinavien och de 
första i branschen att erbjuda vårt eget 
e-handelssystem i Danmark. Sedan dess 
har vi kontinuerligt fortsatt att utveckla, 
implementera och erbjuda våra kunder 
lösningar som gör deras arbete enklare 
och nu är vi på fältet igen”.

Startskottet för det nya initiativet skedde 
i början av 2020 efter en förfrågan från 

en kund i Finland. ”Vår kund använder 
TecCMD till att ta emot datauppdateringar 
till deras individuella produktsortiment. 
För dem är det viktigt att ta emot data 
på ett standardiserat och automatiserat 
sätt från så många av deras leverantörer 
som möjligt så att de enkelt kan 
integreras i deras system. Detta minskar 
både resursförbrukningen i förhållande 
till manuell bearbetning av data och time-
to-market", förklarar Morten Hallum och 
fortsätter: "Kunderna vi arbetar med 
har upplevt en positiv utveckling i deras 
försäljning och det har haft en positiv 
effekt för oss på vår handel”.  

För oss är optimal datakvalitet 
och optimerade, automatiserade 
affärsprocesser inte ett mål i sig, 
men grunden för framtida framgång 
inom bilmarknaden. ”Om grossisten 
har uppdaterad tillgång till all relevant 

I en ständig komplex och digitaliserad värld är möjligheten snabbt att kunna leverera detaljerad information i ett 
standardiserat format en nyckel till framgång. detta gäller för alla länkar i värdekedjan - och med ett nytt initiativ stöder 
vi redan några av våra kunder, som därmed har lagt ut i körfältet för att säkra ett försprång.

produkt- och prisinformation i ett 
strukturerat format och också känner 
tillgängligheten, kan grossisten erbjuda 
sina kunder bättre service. Det blir 
mycket lättare att reagera snabbt 
och ge 100% korrekt feedback. Detta 
undviker förlorad försäljning och ökar 
kundnöjdheten", sammanfattar Morten 
Hallum.

Om du redan använder TecCMD eller 
är nyfiken på att höra mer om våra 
erfarenheter är du välkommen att 
kontakta oss eller TecAlliance för mer 
information.  

Om TecCMd
TecCMD är en marknadsspecifik lösning 
för standardiserat elektroniskt utbyte av 
vara, pris- och logistikdata. Lösningen 
synkroniserar och uppdaterar kundens 
referensdata automatiskt eller manuellt 
och kan användas internationellt för olika 
länder och säljorganisationer 

ANVäNdNINg AV LöSNINgEN ERbjUdER MÅNgA FöRdELAR:

• kostnadsreduktion genom automatisering och standardisering av  
 processer

• Effektivitet: Standardisering av referensdata och automatiskt utbyte  
 förbättrar datakvaliteten avsevärt, medan det arbete som krävs för  
 underhåll och validering av data avsevärt minskas   
     
• komfort: datasynkronisering förenklar underhåll av artikeldata för både  
 avsändare och mottagare

• Uppdaterade data: Kortare uppdateringscykler för artikel- och
 prisinformation som efterföljande produkter, nya meddelanden eller
 kampanjer gör det möjligt att visa den aktuella och korrekta representation
 av en produkts livscykelprocess

• datasäkerhet: Ett omfattande klientsystem säkerställer att endast
 definierade mottagare kan se informationen

den senaste versionen TecCMd 2.1 är en molnbaserad modern plattform baserad på den senaste tekniken. Systemet 
kännetecknas av datasäkerhet, driftstabilitet och prestanda; mer än 100 000 artiklar kan bearbetas inom några 
minuter. TecCMd stöder visning av kundspecifika produktlinjer och nettopriser. TecCMds rapporteringsfunktioner 
gör det möjligt att förbättra kontrollen och få en bättre överblick över genomförda datauppdateringar. TecCMd-
lösningen finns på engelska, tyska, franska och spanska.

TECCMd SETUp
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“Mekaniker som har försökt byta ut den yttre drivaxelmanschett på en FORD FOCUS III  

1.0 EcoBoost med den vagnspecifika termoplasttypen har lärt sig sin läxa!„

byTE AV dRIVAxEL- 
MANSChETT: FORd FOCUS III 
1.0 ECObOOST
Mekaniker som har försökt byta ut den yttre drivaxelmanschett på en FORd FOCUS III 1.0 Ecoboost med den vagnspecifika 
termoplasttypen har lärt sig sin läxa! det är inte möjligt utan att samtidigt byta ut manschetten på växellådssidan. Men 
varför säljer vissa leverantörer manschetten på hjulsidan separat?

i kan inte svara på det! I 
gengäld kan vi hjälpa till att se 
till att mekaniker som väljer vår 

fordonsspecifika lösning inte kommer 
att sakna något. Vi erbjuder endast den 
yttre manschett i ett set, som också 
innehåller manschetten till växellådssidan 
samt nödvändiga klämmor och fett.

Flera inköpare känner inte till denna detalj 
när vår referens 8540 16709 jämförs 
med andra leverantörers lösning. Därför 
kan vår lösning förväxlas med dyr, även 
om det inte är fallet - och istället är det 
bara smart.

Varför är det verkligen nödvändigt att 
byta ut båda manschetter?
Låt oss börja med att säga att byte av 
båda manschetter endast är nödvändigt 
för den vagnspecifika termoplasttypen. 
Denna typ av manschett är till skillnad 
från gummimanschetter relativt styv. Det 
betyder därför också att manschetten 
inte kan expanderas tillräckligt till att 

monteras från hjulsidan men istället 
måste monteras från växellådssidan, 
för det är bara här att länken kan tas 
bort från axeln. I detta sammanhang är 
det nödvändigt att ta bort den innersta 
manschett, som därför måste bytas ut.

Om den inre manschett är intakt, 
och en universell manschett används 
istället, är det därför möjligt att bara 
byta ut den yttre manschett. Från vårt 
sortiment av universella manschetter 
kan 8540 18 användas. Denna typ 
kräver användning av monteringsverktyg: 
8541 100 & 8541 070 (konisk kon 
och monteringsspray) eller 8541 103 
(Air-Tool - kräver tryckluft)/8541 104 
(Duralec – för skruvdragare) 

V

Överst: Triscan ref. 8540 16709
Se vår broschyr om manschetter och 
verktyg på triscan.dk/sv
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Vilka fördelar får du genom att välja Triscan som leverantör? Och vad får du utöver ett brett utbud av reservdelar av 
OE-kvalitet? Få svaren i vår nya broschyr där vi ger dig en inblick i hur vi kan skapa värde för dig och ditt företag.

VAd kAN TRISCAN göRA FöR 
dIg? EN Ny bROSChyR gER 
SVARET

E n av de helt nya funktionerna - både 
i broschyren och på vår webbplats 
- är en ny kategorisering av våra 

produktgrupper, som har utökats med 
en symbolförklaring: FULL - FOCUS - 
TREND. På så sätt kan du snabbt se om 
produktgruppen i fråga kännetecknas 
av en omfattande täckning av flottan, 
om den är inriktad på en särskilt utvald 
del av flottan eller om den endast 
omfattar några få referenser med hög 
efterfrågan. 

Fokuserar du också på EV-fordon och 
reservdelar till dessa?
Antalet el-, hybrid- och vätgasbilar på 
vägarna ökar snabbt. Det samma gäller 
antalet biltillverkare som tillverkar dem - 

och utbudet av modeller. Just därför är 
det viktigt att fokusera på EV-delar och 
kunskap om tillgänglighet. Vi har just 
fått gjort en broschyr som ger dig en 
översikt över omfattningen av Triscans 
program för EV-delar - ett program som 
i skrivande stund innehåller mer än 4 
300 referenser.

det bredaste och mest omfattande 
sensorprogrammet
För att göra inköp till ett komplext 
produktområde enkelt för grossister 
och distributörer utökar vi ständigt vårt 
sensorsortiment. Sensorprogrammet 
är ett av vårat snabbast växande 
produktprogram och omfattar 
sensorer som bygger på moderna 

mikroelektromekaniska system (MEMS). 
Produktionen omfattas av fordons-
industrins strikta ISO/IATF 16949- 
kvalitetsstandard och omfattar ofta ett 
100 % funktionstest av varje sensor. 
Tekniskt material har utarbetats för de 
olika sensorerna, som går mer i detalj 
på varje produkt.

Smart inköp och internt testcenter
Läs mer om vad Triscan gör för att 
säkerställa hög och jämn kvalitet på 
produkterna - samtidigt som vi har en 
av de lägsta reklamationsfrekvenserna 
i branschen. Vårt interna testcenter 
spelar en viktig roll i detta sammanhang. 
Det ger oss bl.a. möjlighet att testa nya 
produkter  från potentiella nya tillverkare, 
genomföra jämförande tester och 
avsevärt minska väntetiden för kunden i 
reklamationsärenden.

Visste du att vi också skapar digitala 
lösningar?
Vi är tillägnade till att utveckla digitala 
lösningar för eftermarknaden för bilar. 
Våra lösningar skapar effektivitet, värde 
och lojalitet i hela värdekedjan, från 
fordonsgrossisten till återförsäljaren, 

verkstaden och hela vägen till bilägaren. 
Alla aktiviteter kring digitala lösningar 
samlas i vårt nya företag Triscan 
Software Solutions.

håll dig uppdaterad
Vill du vara säker på att få värdefull 
kunskap för dig som grossist och dina 
verkstadskunder? Anmäl dig sedan till 
Triscans elektroniska nyhetsbrev, ta 
en titt på www.triscan.dk, följ oss på 
LinkedIn, Facebook och Youtube. Då 
är du alltid säker på att få de senaste 
uppdateringarna från Triscan.

VILL dU VETA  
MER OM VAd  

TRISCAN kAN göRA 
FöR dIg? 

 Eller har du stött på produkter  
som du saknar i ditt sortiment?  

 
Kontakta då CCO Morten Kjeldahl 
Vammen på mkv@triscan.dk eller 

+45 29 876 678.

FULL - FOCUS - TREND är en ny kategorisering av våra produktgrupper. Läs mer om 
detta i vår nya företagsbroschyr

Allt detta och mycket mer finns i den 
nya broschyren, som finns på engelska 
och tyska. Du kan se den online på vår 
webbplats under menyn ”Om oss”. Du 
kan också rekvirera ett exemplar genom 
att skicka ett e-postmeddelande till 
marketing@triscan.dk 

for your company

capital invested means

with
lessMORE SALES

MORE PROFIT
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Triscan ref. 8540 11113 Triscan ref. 8540 11114

bMW/MINI: Ny gENERATION 
AV dRIVkNUT
Nu är den nya typen av drivknutar för bMW och MINI redo för leverans.

en nya generationen drivknutar 
skiljer sig särskilt åt i den integrerade 
kuggningen på den yttre leddelen. 

Med denna lösning kan ledtappen undvaras 
helt, varigenom vikten också kan minskas. 

Men fördelarna slutar inte här. Drivknuten 
har en större kontaktyta än traditionella 
led och kan därför överföra ett större 
vridmoment. Denna funktion gör drivknuten 
mer robust än konventionella led. Den yttre 

leddelen framställs med hjälp av en speciell 
kalldeformationsprocess, varigenom ett 
stort motstånd erhålls d

Triscan 8540 11111

MäRkE MOdELL Typ

BMW 1 (F20) 5-dörrars 118 d xDrive/120 d xDrive/M 135 i xDrive/M 140 i xDrive

BMW 1 (F21) 3-dörrars 118 d xDrive/120 d xDrive/M 135 i xDrive/M 140 i xDrive

BMW 1 (F40) 118 i

BMW 2 (F22) Coupé M 235 i xDrive/M 240 i xDrive

BMW 2 (F23) Cabriolet M 240 i xDrive

BMW 2 (F45) Active Tourer (F45) 214 d/216 i/218 i/220 i/225 xe/214 d/216 d/218 d/218 d xDrive

BMW 2 (F46) Gran Tourer 216 i/218 i/220 i/214 d/216 d/218 d/218 d xDrive

BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i/218 d

BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i/218 d

BMW 3 (F30) 318 d xDrive/320 d xDrive/320 i xDrive/328 i xDrive/330 d xDrive/330 i xDrive/335 d xDrive/   
335 i xDrive/340 i xDrive

BMW 3 (F31) Touring 318 d xDrive/320 d xDrive/320 i xDrive/328 i xDrive/330 d xDrive/330 i xDrive/335 d xDrive/   

335 i xDrive/340 i xDrive

BMW 3 (F34) GRAN TURISMO 320 d xDrive/320 i xDrive/328 i xDrive/330 d xDrive/335 d xDrive/335 i xDrive

BMW 4 (F32, F82) Coupé 420 d xDrive/420 i xDrive/428 i xDrive/430 d xDrive/430 i xDrive/435 idxDrive/435 i xDrive

BMW 4 (F36) Gran Coupe 420 d xDrive/420 i xDrive/428 i xDrive/430 d xDrive/430 i xDrive/435 idxDrive/435 i xDrive

BMW 4 Cabriolet 428 i xDrive/430 i xDrive/435 d xDrive/435 i xDrive

BMW X1 (F48) sDrive 18 i/sDrive 16 d/sDrive 18 d

BMW X1 Van (F48) sDrive 18 i/sDrive 18 d

BMW X2 (F39) sDrive 18 i/sDrive 16 d/sDrive 18 d

MäRkE MOdELL Typ

MINI MINI (F55) 5-dörrars Cooper/Cooper D/Cooper S/Cooper SD/One/One D/One First

MINI MINI (F56) 3-dörrars Cooper/Cooper D/Cooper S/Cooper SD/One/One D/One First

MINI MINI Cabriolet (F57) One/Cooper/Cooper D

MINI MINI CLUBMAN (F54) Cooper/Cooper D/Cooper S/Cooper S ALL4/One/One D

MINI MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SE ALL4/One/One DTriscan ref. 8540 11112

Triscan ref. 8540 11114



NEWS VOLUME 12

18

Vi har sett en stor efterfrågan på drivaxlar till VW Crafter och Mercedes benz Sprinter. Vi är därför glada att meddela 
att vi har utökat programmet med två nya referenser.

d

UTökNINg I pROgRAMMET AV 
dRIVAxLAR MEd hjULLAgER TILL 
CRAFTER OCh SpRINTER

en stora fördelen med denna 
lösning är att det inte behövs en 
hydraulpress, som kan hantera 

hela drivaxelns längd under demontering 
och montering, när det gamla hjullagret 
måste separeras från axeln och det nya 
därefter trycks på. I de fall där verkstaden 
inte har den nödvändiga storleken på 
hydraulpress, händer det tyvärr alltför ofta 
att demontering och montering sker med 
en hammare och dorn, vilket alltid kommer 
att skada hjullagret och förkorta dess 
levnad.

De två nya referenser är:

• 8530 23236 
 hjullager med drivaxel till höger sida

• 8530 23237 
 hjullager med drivaxel till vänster sida  

Följande översikt visar vilka modeller av 
Sprinter och Crafter som vårt program i 
hjullager med drivaxel passar på 

TRISCAN # MäRkE MOdELL SIdA OE-NR.

8530 23233 MERCEDES-BENZ Sprinter 906 V 906 350 26 10

906 350 39 10

A 906 350 26 10

A 906 350 39 10

VW Crafter 2E_ V 2E0 501 171 B

2E0 501 171 G

8530 23234 MERCEDES-BENZ Sprinter 906 H 906 350 27 10

906 350 40 10

A 906 350 27 10

A 906 350 40 10

VW Crafter 2E_ H 2E0 501 172 B

2E0 501 172 F

8530 23236 MERCEDES-BENZ Sprinter 906 V 906 350 24 10

906 350 37 10

A 906 350 24 10

A 906 350 37 10

VW Crafter 2E_ V 2E0 501 171 A

2E0 501 171 E

8530 23237 MERCEDES-BENZ Sprinter 906 H 906 350 25 10

906 350 38 10

A 906 350 38 10

VW Crafter 2E_ H 2E0 501 172 A

2E0 501 172 D

“Vi har sett en stor efterfrågan på drivaxlar till  

VW Crafter och Mercedes Benz Sprinter„

8530 23236 hjullager med drivaxel till höger sida 

8530 23237 hjullager med drivaxel till vänster sida 
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TRISCAN I EgET VARUMäRkE
det är särskilt i stormarknader där man möter produkter som erbjuds under eget varumärke, men även på efter-
marknaden för bilar har denna trend vunnit insteg. hos Triscan har vi framgångsrikt levererat speciellt utvalda produkt-
grupper som eget varumärke till ett antal kunder i mer än 10 år.

V åra kunders motivation att erbjuda 
en eller flera produktgrupper i eget 
varumärke är inte nödvändigtvis 

helt densamma. Beslutet är strategiskt 
och härrör vanligtvis från en eller flera av 
följande önskemål: 

"Från vår synpunkt måste du som 
grossist dock tänka dig noga för innan 
du börjar med att genomföra en 

strategi för eget varumärke. Det som 
låter lätt på papper visar sig ofta vara 
mer komplicerat och tidskrävande än 
så", säger CCO Morten K. Vammen 
och fortsätter: ”Det är viktigt att se till 
att nödvändiga interna kompetenser 
och resurser finns. Detta gäller både 
produktavdelningen, inköpsavdelningen 
och marknadsavdelningen. Dessutom 
finns det naturligtvis också de juridiska 
aspekterna av t.ex. varumärkes-
registrering”.  

Det är också en bra idé att ha en 
skarp prioritering av produktgrupperna 
och ett realistiskt tidsperspektiv. 
I förhållande till prioritering är det 
omsättningspotentialen, lageromsättnings- 
hastigheten och komplexiteten som är 
de viktigaste parametrarna. Var kan man 

tjäna mest pengar på varor med hög 
efterfrågan - och vilka produktgrupper 
kräver inte en mängd leverantörer och 
förpackningsstorlekar?

Eget varumärkes inköp inom 
bilmarknaden skiljer sig avsevärt från 
detaljhandeln i antalet produktvarianter, 
vilket påverkar volymen och 
förutsägbarheten. Det finns t.ex. relativt 
få varianter av toalettpapper, volymen 
är stor och efterfrågan är konstant. 
Detta är tyvärr sällan fallet för de flesta 
produktgrupper av reservdelar till bilar. 
Därför blir parametrar som minsta 
ordervolymer (MOQ) och leveranstid 
(ledtid) mycket viktiga, med mindre än 
att lagerkapacitet, lageromsättning och 
kassaflöde inte ges någon betydelse.  

Med tanke på ovanstående - och vår 
erfarenhet som leverantör av eget 
varumärke - skulle vi vilja kommentera 
de fem ovannämnda önskningar, som 
är värda att överväga för alla grossister 
som antingen planerar att genomföra en 
varumärkesstrategi eller för grossister, 
som vill utöka sitt program i sitt eget 
varumärke. 

Att kunna erbjuda ett alternativ till de 
ofta dyrare premiumvarumärkena
Ju mer priskänslig en marknad är och 
ju högre genomsnittsåldern för flottan - 
desto större efterfrågan på ett alternativ 
- och desto viktigare är det att överväga 
möjligheten för eget varumärke.   

Att minska antalet marknadsförda 
varumärken och spara resurser
Resursbesparingar genom att minska 
antalet av marknadsförda varumärken 
kan också göras på andra sätt än med 
eget varumärke. Genom att välja en 
leverantör som erbjuder omfattande 
program kan du också spara mycket 
administrativa resurser. 

Att bygga upp ditt eget varumärke och 
därmed sticka ut
Ju fler produktgrupper ett eget 
varumärke täcker, desto mer sårbart 
blir det för dess image. Kvalitetsproblem 
i en produktgrupp har vanligtvis 
en mycket smittsam effekt på hela 
varumärket. Denna risk, liksom den tid 
och ansträngning som är förbundet med 
kvalitetssäkring och den marknadsföring 
som krävs för att sticka ut, underskattas 
ofta.    

Att förbättra inkomsten
Vinstförbättringar beräknas ofta med 
hjälp av en alltför förenklad modell 
som endast inkluderar inköpspris, 
lagerhantering, fraktkostnader 
och försäljningspris. De verkliga 
administrativa resurskostnaderna 

Eller utvidga ditt existerande eget varumärke - går vi gärna in i en dialog om hur 
du bäst når dina mål.  

kontakt: Morten k. Vammen, CCO på +45 2987 6678 eller mkv@triscan.dk

OM dU FUNdERAR pÅ ATT UTVECkLA  
ETT EgET VARUMäRkE...? 

Delvis eget varumärke: ditt namn på för-
packningen och vårt namn på produkten

Fullständigt eget varumärke: ditt namn på 
förpackningen och ditt namn på produkten

för att hantera många och skiftande 
leverantörer, redogörelse för förlorad 
försäljning till följd av lång ledtid och de rent 
ekonomiska kostnaderna för höga MOQ, 
lageruttag och långsam lageromsättning 
ingår sällan i beräkningen.  

Mindre leverantörsberoende
Med mindre leverantörsberoende följer 
ofta ökad administrativ resursanvändning 
och mer ytliga leverantörsrelationer och 
personliga relationer. Är det verkligen 
inte mer lönsamt att hitta rätt partner 
som man kan utvecklas tillsammans 
med?  

Hos Triscan har vi lång erfarenhet och 
insikt i förhållandena under vilka du som 
grossist arbetar. Vi har ett stort antal 
produktgrupper, där vi är heltäckande 
i förhållande till den europeiska 
flottan och som är lämpliga för både 
marknadsföring som ett eget varumärke 
eller i varumärket Triscan. Vi är kända 
för att hjälpa, stödja och anpassa oss 
till våra kunders verksamhet och bygga 
långsiktiga relationer för ömsesidig 
tillfredsställelse 

• Att kunna erbjuda ett alternativ till de  
 ofta dyrare premiumvarumärkena

• Att minska antalet marknadsförda  
 varumärken och spara resurser

• Att bygga ditt eget varumärke och  
 därmed sticka ut

• Att förbättra inkomsten

• Mindre leverantörsberoende
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TOyOTA: 3 EgR-VENTILER LäggAS 
OFTA FELAkTIgT SAMMAN TILL 1
En utbredd katalogfel på EgR-ventiler till Toyota leder ofta till huvudbry i verkstaden - och klagomål. Felet beror på att tre av 
allt att döma identiska EgR-ventiler konsolideras till bara ett artikelnummer, även om de i verkligheten är olika.

Följande tabell visar vilken EGR-ventil som är rätt att montera på de berörda bilmodellerna/motortyperna:

lla tre ventilerna kan monteras på 
ett brett utbud av modeller, eftersom 
både de externa, fysiska dimensioner 

och den plugganslutning som används 
är desamma. Om en felaktig EGR-ventil 
är monterad upplever man ibland redan i 
verkstaden - och andra gånger först efter att 
bilägaren har kört ett tag - att motorlampan 
tänds. Felkoderna registrerade i ECU: n 
är typiskt P0400/P0401/P0402, vilket 
indikerar fel i EGR-ventilens flöde.

Orsaken till felkoden relaterar till antingen 
ventildiametern eller styrningen av 
ifrågavarande EGR-ventil. En kontroll av 
ventilens diameter är relativt lätt att utföra, 
medan det för en verkstad vanligtvis inte 

A är möjligt att kontrollera styrningen. Som 
framgår av tabellen nedan så kan man väl 

ha fått en EGR-ventil med rätt diameter, 
men fel kontroll.

VENTILdIAMETER (MM)

STyRNINg 1

STyRNINg 2

STyRNINg 3

8813 13100

19

x

8813 13101

19

x

8813 13102

14,5

x

Som framgår av bilderna finns det ingen omedelbar skillnad att titta på de tre utgåvor

881313100 881313101 881313102
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“Vi upplever stor efterfrågan på länkarmar till Toyota Avensis,  

Nissan Qashqai och X-Trail samt Renault Kadjar„

LäNkARMAR TILL TOyOTA AVENSIS, 
NISSAN QAShQAI OCh x-TRAIL SAMT 
RENAULT kAdjAR
Vi upplever stor efterfrågan på länkarmar till Toyota Avensis, Nissan Qashqai och x-Trail samt Renault kadjar. Vi har 
tidigare i en av våra veckokampanjer erbjudit totalt 4 artikelnummer till ett särskilt attraktivt pris och kan fortfarande 
leverera dom.

Triscan # 8500135062

Triscan # 850014575

Toyota Avensis (T25, T25_)

TRISCAN # OE # h/V

8500 135062 48720-05010 V

8500 135063 48710-05070 H 

Nissan Qashqai +2 och x-Trail/Renault kadjar

TRISCAN # OE # h/V

8500 14576 55502-JD00A V

8500 14575 55501-JD00A H 

käNNER dU  
TILL VÅRA 

VECkOkAMpANjER? 

Om du är kund hos Triscan  
och inte redan får information om 
våra veckovisa kampanjer kan du 
kontakta din Triscan-konsult eller 

vårt kundcenter för att läggas till i 
mottagarlistan.

WWW.TRISCAN.DK
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hAR dU höRT TALAS OM FN: S 
17 gLObALA MÅL? OCh VAd  
bETydER dE FöR OSS ALLA?
25 september 2015 var en historisk dag. Vid FN-toppmötet i New york antogs 17 globala mål och 169 delmål av världens 
stats- och regeringschefer från FN: s 193 medlemsländer. Målen trädde i kraft den 1 januari 2016 och som medlem i FN 
förbinder du dig att följa de överenskomna målen.

M ålen är avsedda att säkerställa 
att vi alla - både den offentliga 
sektorn, som privatperson och 

som affärsperson - gör en ihållande 
insats fram till 2030 för t.ex. att:
• Eliminera världsfattigdom och hunger  
 i världen
• Främja fred och säkerhet
• Säkerställa hållbar energi
• Säkerställa god utbildning
• Minska och återvinna avfall  

Och vad betyder det för dig och mig - din 
arbetsplats och min arbetsplats? Med den 
nya agendan är det uppenbart att social, 
ekonomisk och miljömässig utveckling, fred, 
säkerhet och internationellt samarbete är 
nära kopplade. Det kommer inte bara av 
sig själv, men kräver en integrerad insats 
för att uppnå hållbara utvecklingsresultat. 
Och inte bara ett samarbete mellan 
regeringar, internationella organisationer 
och världsledare.

Vad kan dU göra?
Det är inte bara det enskilda företaget 
men också den enskilde personen som 
är en viktig del i det stora spelet! Men 
vad kan du som privatperson särskilt 
bidra med:

• Saker du kan göra från soffan
- spara ström genom att stänga av dina 
elektriska apparater när de inte används 
- även TV och dator

FN: s 17 världsmål - och under dem finns totalt 169 delmål. Du kan läsa mycket mer om 
detta på www.globalamalen.se

- säg nej tack till kontoutdrag och fakturor i 
pappersformat - och betala dina räkningar 
online
- köpa hållbara produkter från hållbara 
företag

• Saker du kan göra hemma
- spara vatten: kortare bad, skölj inte 
disken innan du lägger den i diskmaskinen
- låt håret lufttorka, låt kläderna lufttorka 
- undvik att använda hårtorkar och tork-
tumlare
- sortera papper, glas, plast och aluminium 
- så att det återvinns så bra som möjligt

• Saker du kan göra utanför hemmet
- handla lokalt - därigenom hålla den 
lokala miljön igång och kanske undvika 
godstransporter på långa avstånd
- köpa varor som är minimalt förpackade 
- vilket minskar onödig användning av 
förpackningar
- cykla, gå eller ta kollektivtrafik - eller åka 
med kollegor
- ta med din egen väska när du handlar 
- detta minskar användningen av plast-
påsar
- använd en påfyllningsbar vattenflaska 
eller kaffekopp - detta minskar mängden 
avfall

• Saker du kan göra på jobbet
- se till att ditt företag använder energi-
effektiv värme- och kylteknik
- hjälper till att eliminera alla former av 
diskriminering på din arbetsplats. Alla är 
lika oavsett kön, ras, sexuell läggning, 
social bakgrund och fysiska förmågor
- stöd lika lön och lika tillgång till förmåner 
som friskvårdsbidrag

Exemplen som nämns är bara ett urval 
av de många saker som kan göras enkelt 
och snabbt. Kanske kan du kan komma på 
mer själv? Det har bevisats att även små 
personliga anpassningar och initiativ dagligen 
är av stor, stor inverkan på samhället. 

partslife var bara ett av de första 
stegen...
Och vad kan du som företag göra för 
att uppnå FN: s globala mål?  Hos 
Triscan försöker vi bidra där vi kan! År 
2012 blev vi det första danska företaget 
att bli delägare i det tyska miljö- och 
avfallshanteringsföretaget Partslife, som 
arbetar med miljövänlig avfallshantering 
och återvinning inom den europeiska 
fordonsindustrin.
Vi hoppas att Partslife över tid kommer 
att få fotfäste i en större del av EU och 

att fler aktörer i branschen kommer att 
ansluta sig till oss för att tjäna denna 
goda sak. Med vårt delägande vill vi 
bidra till denna utveckling och därmed 
vara ett ansvarsfullt och miljömedvetet 
företag. För oss är det viktigt att följa de 
miljöriktlinjer som EU och de nationella 
parlamenten har ställt på de marknader 
där vi säljer våra produkter. 

Optimering, optimering, optimering 
I det mindre perspektivet har vi också gjort 
mycket. Under de senaste åren har vi 
genomfört flera interna initiativ som inte bara 
gynnar miljön men också har en ekonomisk 
inverkan. Byggnadens drift och underhåll 
har granskats för att identifiera var vi kan 
göra besparingar: minska elförbrukningen 
vid byte av energibesparande LED-
belysning, minska värmeförbrukningen vid 
byte av takfönster, byte av servrar (vilket 
har inneburit mindre energiförbrukning 
= mindre värmeproduktion och därmed 
minskat kylbehov) samt byte av gammal 
cirkulationsvärmepump.

Men också i det dagliga arbetet görs en 
stor insats för miljön: all plast sorteras i 
3 kategorier precis som kartong, järn, trä 
och små brännbara ämnen sorteras i 4 
olika behållare. I den mån det är möjligt 
återanvänder vi förpackningar för vidare 
leverans.

Socialt ansvar - ja tack! 
Det finns mycket mer än bara miljön på 
vår dagordning. HosTriscan försöker vi på 
alla sätt leva upp till vårt sociala ansvar. I 
nästan 17 år har vi haft ett bra och nära 
samarbete med Aarhus kommun och 
Jobbcenter Aarhus kring vårt affärscenter 
- ett affärscenter där arbetslösa 
medborgare klargörs i en affärsprocess 
och där man under processen också 
arbetar med personens andra utmaningar 
(dessa kan vara av både psykisk och 
fysiskkaraktär). Medborgarna är jämställda 
med företagets övriga anställda. De får 
riktiga arbetsuppgifter och upplever hur 
det är att vara en del av ett team: vilka 
förväntningar, möjligheter och krav vi har 
som arbetsplats. 

Som det framgår finns det många sätt 
varpå du som individ och företag kan bidra 
till de 17 globala målen som FN har satt. 
Hos Triscan har vi initierat en process for 
att identifiera de områden där vi har störst 
möjlighet att initiera initiativ som kan hjälpa 
till att göra skillnad. Vi kommer kontinuerligt 
att informera om hur arbetet fortskrider 
och vilka resultat som uppnås 

Vänster: Världsmålen är den mest ambitiösa 
planen för klotens utveckling någonsin.



NEWS VOLUME 12

28 29

VAR FöRSIkTIg MEd EgR-VENTILER 
TILL 2.2 TdCI/hdI 2006-2014  
(TRANSIT, jUMpER OCh bOxER)
Många verkstäder har haft problem med att byta ut EgR-ventilen på 2.2 TdCI/hdI-motorn på Ford Transit, Citroën 
jumper och peugeot boxer 2006-2014. 

p roblemen kan oftast tillskrivas 
användningen av felaktig EGR-ventil, 
korroderade stickanslutning eller 

brist på uppdatering av motorstyrning.

Beroende på modellspecifikationen 
måste en av två EGR-ventiler väljas - 
Triscan 8813 16036 respektive 8813 
16150. De två EGR-ventilerna kan vara 
svåra att skilja från varandra och kan 
båda monteras på alla modeller. Det 
finns dock två områden där de skiljer 
sig åt. Den ena gäller utformningen av 
kylrörsmunstyckena och är synlig för 
blotta ögat (men förbises ofta).

Den andra faktorn är stiftförbindelsen på 
kontakten, som inte är synlig för ögat, 
men som är av avgörande betydelse för 
att EGR-ventilen ska fungera korrekt. 

Även om rätt EGR-ventil väljs upplever 
många efter bytet att felkoderna 
P0401/P0402/P1402 (vilket indikerar 
problem med EGR-systemet) fortfarande 
kan läsas ut. Men varför så?

Det är vår erfarenhet att 
multikontaktanslutningarna till 
motorstyrningen och EGR-ventilen 
tenderar att oxidera. Kontrollera och 

Höger:  
Skanna QR-koden med din smartphone 
- så får du snabbt och enkelt tillgång till 
webbplatsen smartep.info  

Här under:  
Ange varunumret och få veta vad du 
måste vara särskilt uppmärksam på

Triscan # 8813 16036 Triscan # 8813 16150

Ventilkörning (mm) 4,2 6,0

Flöde (kg/h) >75 >87

Stift position:

Stift  1 DC motor (+) DC motor (+)

Stift  2 Sensor output Sensor jord

Stift  3 Inte tilldelats Inte tilldelats

Stift  4 Sensor jord Sensor + (5V)

Stift  5 DC motor (-) DC motor (-)

Stift  6 Sensor + (5V) Sensor output

6 4 2

5 3 1

6 4 2

5 3 1

rengör anslutningarna vid behov. Om 
problemet är en defekt EGR-ventil är det 
viktigt att initialisera den nya enheten 
efter bytet. Om felkoderna förblir aktiva 
efter initialisering beror det på att 
motorstyrningen inte har uppdaterats 
med den senaste programversionen.

De två ovan nämnda EGR-ventilerna 
omfattas av Triscan smartrep.info. Detta 
innebär att en tydlig markering med en 
varningstriangel och QR-kod anbringas 
på förpackningen. Genom att skanna 
QR-koden och ange artikelnumret på 
webbplatsen smartrep.info kan verkstaden 
få tillgång till ovanstående information på 
flera språk  
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TRyCkVENTIL FöR LUFTFjädRINg 
pÅ AUdI Q7, pORSChE CAyENNE 
ELLER VW TOUAREg
Om en Q7, Cayenne eller Touareg har lägre tryck än normalt kan det bero på en felaktig tryckventil. Tryckventilen, som 
kontrollerar trycket i fjäderben luftbälgen, slits och går sönder med tiden, vilket leder till läckage.

O
m ventilen byts ut i tid är det en 
relativt billig reparation. Om den 
inte byts ut i tid kan det medföra 

kostsamt byte av kompressorn.
Triscan tryckventil 8720 29301 löser 
detta problem på både främre och bakre 
fjäderben på Audi Q7 (4L), Porsche 
Cayenne (9PA) och VW Touareg (7LA, 
7L6, 7L7).  
 
program i delar till luftfjädring med hög 
efterfrågan
Inom luftfjädring har vi sammanställt 
ett program med luftbälgar och 
kompressorer med hög efterfrågan 
på AUDI, BMW, CITROËN, MERCEDES 
BENZ, PORSCHE, TESLA och VW. Vårt 
program består uteslutande av luftbälgar 
och kompressorer tillverkade i OE-
kvalitet. I de fall biltillverkarna föreskriver 
att kompressorreläet måste bytas ut 
samtidigt som kompressorn, ingår detta 
som en del av vår leverans “Om ventilen byts ut i tid är det en relativt billig reparation. Om den inte byts ut i tid  

kan det medföra kostsamt byte av kompressorn„
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VARFöR äR dET EN dÅLIg Idé 
ATT ANVäNdA UNIVERSELLA 
LAMbdASENSORER
bland marknadsleverantörerna av lambdasensorer är det inte ovanligt att stöta på de så kallade universella lambda- 
sensorerna. det finns många anledningar till att det inte är en bra idé att använda en sensor av universell typ.

den uppenbara orsaken på kort sikt 
är att genom att välja en universell 
lambdasensor måste du överväga 

många saker - varav de flesta kan vara en 
källa till fel och fel:

kontaktdonet
Vissa mekaniker föredrar att återanvända 
kontakten - andra inte. Beroende på ditt val 
måste du överväga följande:

Om du ska återanvända kontakten:
Du måste se till att den är i ett skick att 
kunna återanvändas? Har den utsatts för 
värme, korrosion eller annan miljöpåverkan 
som kan påverka dess förmåga att skydda 
en 100% intakt anslutning?
 
Om du inte ska återanvända kontakten:
Genom att skära av båda kontakterna från 
ledningsnätet kommer det att vara en ganska 
svår kamp att gå tillbaka till att använda en 
fordonsspecifik plug & play lambdasensor. 

Exempel på olika färgning av trådarna 
på fordonsdelen och den universella 
lambdasensorn

Exempel på kalllödning

Lödning
Anslutning av upp till 5 trådar med hjälp 
av lödning lämnar en svag punkt av många 
skäl.

1) Ledningar kan felaktigt anslutas fel, 
eftersom färgerna på de universella 
lambdasensorkablarna ofta inte är 
desamma som färgerna på fordonets 
ledningsnät.

2) Det finns en risk för "kall" lödning.
                        
Isolering
Var och en av de upp till fem lödpunkterna 
måste isoleras på ett ordentligt och 
långvarigt sätt.

Inkapsling
De upp till 5 lödade och isolerade 
ledningarna måste kapslas in på ett 
korrekt och långvarigt sätt för att motstå 
kyla, värme, fukt, olja, salt och smuts. 

Exempel på korrekt lödning

Arbetstid 
Vad är din arbetskostnad? Täcker pris-
skillnaden mellan en universal och plug & 
play lambdasensor din arbetskostnad? Är 
det värt att löpa risken för att inte göra 
lödning, isolering och inkapsling korrekt? 

Reklamationsfrekvens
På grund av de ovannämnda källorna som 
leder till fel är det uppenbart att anspråk 
på universella sensorer vanligtvis är mycket 
höga. Är det som vid första anblicken 
tycktes spara lite pengar bättre än att 
garantera grossisten, verkstaden och inte 
minst bilägarna en problemfri reparation 
med lång livslängd?

Förutom de uppenbara skäl som nämnts 
ovan finns det många andra bra skäl 
som förklarar varför det är en bra idé 
att välja Triscan fordonsspecifika plug & 
play lambdasensorer och på lång sikt och 
varför det finns en prisskillnad.

Triscan lambdasensorer är endast fordonsspecifika plug & play-sensorer i OE-kvalitet 
(Triscan # 8845 11100 – BMW 116i)

• Triscan-sensorer är skräddarsydda för 
varje applikation - så är inte fallet med 
universella sensorer. Detta innebär att en 
fordonsspecifik plug & play-lambdasensor 
tillverkas enligt specifika krav på skydd, 
kan design och värmare. Skillnader finns 
också i interna jordningsarrangemang 
i själva sensorn, sele, kontakter och 
genomföringar där så krävs.
• Specifikationen för material som används 
uppfyller och överträffar fordonstillverkarnas 
standard - detta inkluderar sensorkroppen, 
plasten som används i kopplingsblocket och 
till och med själva kontaktstiftet.
• En lambdasensor är en svår och 
tidskrävande produkt att tillverka. Att bilda 
avkänningselementet är en komplex process 
och det är också beläggningsprocessen 
där korrekta metaller i exakta mängder 
måste appliceras.
• Alla aspekter av sensorns funktion 
kommer att vara korrekta, inklusive 
insättningsdjup och skyddsledningsdesign 
som beskrivs ovan och värmevattensvärde.
Billiga universella sensorer utelämnar några 
av dessa fina efterbehandlingsprocesser 
för att minska tillverkningstiden och 
därmed minska kostnaderna. Resultatet är 
en sensor som kan fungera under en kort 
tid men som ofta orsakar problem efter 
bara några månader 
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kyla har aldrig varit gasfjäderns bästa vän. Låga temperaturer kan ofta medföra att äldre gasfjädrar läcker i tätningen och 
helt eller delvis slutar att fungera. därför är det en försäljningsmöjlighet för verkstäder en riktigt bra idé att kontrollera 
gasfjädrarnas funktion på de bilar som hittar vägen till verkstaden under vinterhalvåret.

gASFjädRAR - MERFöRSäLjNINg 
pOTENTIAL I VINTER hALVÅRET

Men varför påverkas gasfjädern 
särskilt av kyla? Gasfjäderns 
cylinder är fylld med gas och 

lite olja. Trycket i gasfjädern minskar 
ju kallare det blir - och det gör också 
oljans viskositet. Från sommar till vinter 
betyder det att det typiskt är 10-15% 
lägre tryck/effekt på en gasfjäder.  

Den reducerade effekten i vinter halvåret 
i kombination med det tryckfall som 
följer över tiden på grund av slitage på 
packningen mellan cylinder och kolv gör 
att gasfjädern inte längre kan fungera 
som den ska. Det ses till exempel vid att 
din baklucka eller motorhuv när den är 
öppen sakta börjar att falla ned/stänga 
sig. Det upplevs också vid att bakluckan 
eller motorhuven måste hjälpas mer 
på vägen med handkraft än annars. 
Fenomenet är särskilt utbrett vid 
mycket billiga gasfjädrar av dålig kvalitet. 

3D CAD snitt illustration av cylinder, kolv och 
packning på en gasfjäder

Även om gasfjädrar är praktiskt taget 
underhållsfria, är det alltid en bra idé att 
hålla gasfjäderns delar fria från rost eller 
smuts. Detta gäller särskilt gasfjäderns 
kolvstång, som i motsatt fall kan leda till 
skador på packningen på gasfjädern. 

Hos Triscan, som driver ett av Europas 
största urval av gasfjädrar och själv är 
delägare i en gasfjäderfabrik, är man 
särskilt uppmärksam på svagheterna 
i gasfjädern. ”Vi använder endast 
kvalitetspackningar från ledande 
leverantörer i vår produktion. På detta 
sätt ser vi till att en Triscan gasfjäder har 
de bästa förutsättningarna för  att inte 
bli läckande. Men vi gör faktiskt mer än 
så. Vi vet att många bilägare inte får sina 
gasfjädrar rengjorda för smuts och rost 
runt kolven. Därför är våra gasfjädrar 
utrustade med ett speciellt skydd - en 
plastmantel - som delvis motverkar 

rostbildning i och runt packningen. På 
detta sätt blir rengöringen en mindre 
betydelsefull faktor, säger Asger Thybo 
Geertsen, Produktdirektör hos Triscan.

Med tiden har olika nya typer av 
gasfjädrar utvecklats och här är Triscan 
också med. Både de så kallade coil-over 
och dragfjädrar som används på BMW: 
s 5-serie (E60 och F10) och X5 (E70) 
finns i programmet. Detsamma gäller 
elektriska gasfjädrar, där programmet 
just har utvidgats till så många som 
21 referenser. ”I början, som så ofta 
tidigare, var det bara i segmentet lyxbilar 
att de elektriska gasfjädrar hittades. 
Men nu har teknologin blivit så mogen 
att de också finns i flera populära bilar 
i medelklassen. Det är t.ex. i Audi Q3, 
BMW X3, Hyundai iX35, Skoda Superb 
och VW Tiguan”, avslutar Asger Thybo 
Geertsen 

Exempel på plastmantel monterat på Triscan gasfjäder Elektrisk gasfjäder - BMW X5-serie

Coil-over gasfjäder - BMW X5-serie (E70) Dragfjäder - BMW 5-serie (E60, F10)

SyNLIgA TECkEN pÅ dEFEkTA gASFjädRAR

• Defekt/brutna monteringsinfästningar/-beslag som ofta är gjorda av  
 plast.

• Olja vid och runt samlingen av gasfjäderns cylinder och kolv. 

dOLdA TECkEN pÅ dEFEkTA gASFjädRAR

• Bristande förmåga att upprätthålla bakluckan eller motorhuven i öppet  
 tillstånd.  

• Ökad användning av styrka vid öppning av bakluckan eller motorhuven.

kOM IhÅg - byT ALLTId UT gASFjädRAR pARVIS!

4 Hos Triscan har vi mer än 1700 referenser inom  
 gasfjädrar.

4 Hos Triscan ingår specialbeslag i leveransen.
!
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STäRkT kUNdSUppORT OCh  
INTERN kOMMUNIkATION  
gENOM INTERN OMpLACERINg
det kan låta paradoxalt när vi hos Triscan - stick i stäv med de generella rekommendationer om att hålla avstånd - har 
kommit närmare varandra? Men oroa dig inte - det finns naturligtvis en riktigt bra anledning till det - och naturligtvis 
håller vi rikligt inbördes avstånd och följer alla gällande regler.  

I vårt nya stora kontor finns nu alla 
anställda från försäljningsupport, 
marketing och produkt. Det finns 

stora synergier i sammanslagningen. 
Vi kommer att kunna optimera 
arbetsflöden och främja interaktionen 
och kunskapsdelningen mellan kollegor. 
Samtidigt uppnår vi stärkt intern 
kommunikation mellan kollegorna inom de 
tre funktionella områdena. 

Det är dock särskilt viktigt att 
sammanslagningen utan tvekan kommer 
att ha en smittsam effekt på våra kunder. 
Som kund kommer du i framtiden att 
uppleva en förstärkt, snabbare och ännu 
mer flexibel kundsupport. 

”Jag tror att de företag som är bäst på att 
bemästra kunskapsdelning och struktur 

är de starkaste och går en ljus framtid till 
mötes. Det är därför vi arbetar målinriktad 
med att förbättra oss inom detta område. 
Våra kunder kanske inte känner det från 
första dagen, men i det långa loppet 
kommer de att känna det när vi blir ännu 
snabbare inom produkt, försäljning och 
marknadsföring. Vi kommer att reagera 

snabbare på marknadstrender och 
därmed kunna erbjuda våra kunder en 
ännu bättre produktmix och ännu bättre 
service. Allt detta kommer att ske utan 
att kompromissa med vår flexibilitet och 
kvalitet på både produkter och tjänster, 
säger Morten Kjeldahl Vammen, CCO hos 
Triscan.

I inredningen av de nya lokalerna är lagt 
vikt på att skapa "öppenhet" och därmed 
möjlighet för visuell kontakt mellan 
avdelningarna  

Även på ett stort kontor är det möjligt att följa gällande riktlinjer i förhållande till 
Covid-19: bra avstånd mellan borden, inbördes avstånd mellan kollegor, vanlig och 
grundlig rengöring av alla ytor och god personlig handhygien

Det nya stora kontoret har en mycket central placering i förhållande till logistik, kundcenter och annan administration. Det 
kortare avståndet - både fysiskt och visuellt - gör att det finns en kortare väg från "tanke till handling"

gENOM ATT SAMLA FUNkTIONER I ETT STORT RUMSkONTOR FÅR VI:

 Optimerat våra arbetsflöden
 Främjat interaktionen och kunskapsdelningen mellan kollegor
 Stärkt den interna kommunikationen mellan de tre funktionella områdena
 Bättre sociala relationer mellan kollegor
 

OCh pÅ LÅNg SIkT bETydER dET: 

 En smittsam effekt på våra kunder
 En förstärkt, snabbare och ännu mer flexibel kundsupport
 Vi kommer att reagera snabbare på marknadstrender
 Vi kommer att kunna erbjuda en ännu bättre produktmix och en
 ännu bättre service
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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

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 
 Avgastemperaturgivare/EGT-sensor
 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*
Tryckomvandlare  
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
 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
Bromssköldar
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
EGR-kylare
EGR-rör
Kylarlock
Kylarslangar
Sköljningsverktyg - kylsystem
Termostater
Vattenpumpar
Vattentemperatursensorer
Värmeslangar

kyl-/VärMsysteM
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