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Made in Denmark

Marknadens snabbaste, bästa och 
mest användarvänliga lösningar 

Bilrutor - reparation och utbyte



Reservedele til 52 bilmærker

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 konceptskapande marknads-
föring och distribution har skapat en betydande position på den skandinaviska  
eftermarknaden för bilar och en kraftig försäljningsökning i övriga Europa.  
Produktsortimentet omfattar bilresereservdelar samt verktyg och förbruknings- 
material för glasreparation och bilglasutbyte. 

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



PATENTED

Mer än 50.000 lagerförda varor

48 varugrupper

Effektiv kvalitetssäkring

OE kvalitet

Vårt program av verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial för professionell 
reparation av bilrutor har utvecklats och testats i samarbete med ledande 
specialister inom bilglasindustrin.

Programmet innehåller patenterad teknik som positionerar oss som en  
ledande leverantör av lösningar inom reparation och utbyte av bilrutor.
 
Produktprogrammet erbjuds också i privat etikett-varumärke till grossister 
inom bilbranschen, som förutom grundlig utbildning (utbildningsakademi) 
också får marknadsföringsmaterial - inklusive videor som görs tillgängliga. 

Inom stenskottsreparation sätter vi helt nya standarder för hastighet,  
enkelhet och reparationskvalitet.

Stenskottsreparationer kan utföras på bara 5 minuter jämfört med andra 
reparationssystem - med ett minimum av utbildning - med en framgångs-
grad på 95-98%.

Reparationsprocessen, som varken kräver tillgång till ström eller vakuum-
utrustning, är mobil och kan därför även utföras hos kunden.

Beroende på dina behov finns reparationssatserna i fyra olika versioner. 
Innehållet och nödvändiga förbrukningsvaror kan beställas separat.

Få detaljerad information på följande sidor...

Med egenutvecklade verktyg sätter vi också nya standarder för hastighet, 
enkelhet och reparationskvalitet inom vindrutebyte. 

Med hjälp av vår verktygsats kan vindrutebytet - med ett minimum av 
utbildning - ordnas inte bara mycket snabbare, men också av bara en 
person och med alla typer av skärtråd.

Beroende på dina behov finns reparationssatserna i två olika versioner. 
Innehållet och nödvändiga förbrukningsvaror kan beställas separat.

Få detaljerad information på följande sidor...

Unik patenterad teknik, verktyg, 
tillbehör och förbrukningsmaterial

Reparation av stenskott

Vindruteutskärning

 

Titta på demonstrationsvideor på 

www.triscan.dk/sv/bilrutor
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3-minuters uppvärmning/kylning

Trycksatt/vakuum släpps ut på 60 sek.Fyllning

Härdning om 30 sek.

STENSKOTTSREPARATION

Ny standard för hastighet, enkelhet, reparationskvalitet 
och mobilitet

Det finns flera system för stenskottsreparation på 
marknaden, men ingen annan presterar lika bra på 
de fyra förmodligen viktigaste parametrarna:

• Hastighet
• Detalj
• Reparationskvalitet
• Rörlighet 

Stenskottsreparation på bara 5 minuter

Med vår 3-i-1-process kan en stenskottsreparation 
utföras på bara 5 minuter. Efter allmän förberedelse och 
rengöring av stenskott-skiktet utförs följande processteg 
med vår egenutvecklade och patenterade reparations-
process:

1. Uppvärmning till 60oC och kylning till 20oC på 3 min.
2. Fyllnings- och tryck-/vakuumprocess på 60 sek.
3. Härdning (LED UV-härdning 30 sek och med 95-

98% osynlighet efter härdning)

Efter en kort introduktion kan vem 
som helst göra jobbet

Vårt system är så enkelt att arbeta med att ALLA 
- efter en kort introduktion - kan göra jobbet. Så 
INGA speciella villkor krävs. Det är därför uppen-
bart för verkstäder att erbjuda sina kunder denna 
tjänst. Efter en kort introduktion och träning klarar 
du lätt det.    

Demonstrationsvideor på www.triscan.dk/sv/bilrutor



Trevligare reparationer med längre 
livslängd

Vårt specialutvecklade resin skiljer sig åt på flera 
sätt. Resinets speciella viskositet säkerställer att 
det strömmar in i även de minsta sprickorna, vilket 
påverkar hur effektiva sprickorna i stenskottskiktet 
förenas och därigenom sammanflätar reparationens 
kvalitet och livslängd. Resinet skiljer sig också i att 
inte gulna över tiden. Detta kommer att ge en  
trevligare reparation.

Men även vårt påfyllnadsmedel skiljer sig åt inom 
flera områden. Liksom resinet gulnar det inte över 
tiden och dessutom kännetecknas det av en mycket
hög hållbarhet. Detta säkerställer både lång 
livslängd och en trevligare reparation. 

I verkstaden eller hos kunden

De flesta reparationsprocesser för stenskott inkluderar 
användningen av vakuumteknik, vilket ofta gör mobil-
användning till en utmaning. Med vår egenutvecklade 
och patenterade tryck/vakuumteknik kan reparationer 
utföras både i kundens lokaler och i verkstaden. En 
stenskottsreparation kräver INGEN åtkomst till ström 
eller liknande.   

I eget märke och med allt du behöver 
för att komma igång

Produktsortimentet erbjuds även i eget märke på 
grossistnivå. Förutom den obligatoriska utbild-
ningen och utbildningen av grossistens personal 
erbjuder vi även marknadsföringsmaterial så att du 
som grossist får en bra start, till exempel:

• Programbroschyr
• Demonstrationsvideo med egna anställda
• Webbplatsinställning med kundsupportfunktion
• Stenskottslapp med telefonnummer
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K4200C

K4200E

REPARATIONSSATSER FÖR VINDRUTEREPARATION

Varunummer Beskrivning

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1

4008 Laddare för K4213-2 / K4215A

3027 Laddningskabel för K4213-2 / K4215A

K4221-1 Borrmaskin 3,6V uppladningsbar

Batteriladdare för borrmaskin 220V 

K4212-5 Glasborr 5 st.

K4214 Spegel med sugkopp

K4208-1 Vakumkolv och 10 ml. spruta

3015 Spruta och nål 1 ml.

K4230 Täckfilm 5 st.

K4210 Täckfilmrulle

K4211 Skrapblad 5 st.

910028TRI Resin set. 1

910028 Resin, 5 ml.

910022TRI Påfyllnads-set. 2

910022 Resin påfyllnad 5 ml.

910013 Påfyllnad Polish 10 ml. 

Lighter

Varunummer Beskrivning

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1

K4213 Reparationsbro

K4215A UV-lampa (LED)

3027 Laddningskabel för K4213-2 / K4215A

K4221-1 Borrmaskin 3,6V uppladningsbar

Batteriladdare för borrmaskin 220V 

K4212-5 Glasborr 5 st.

K4214 Spegel med sugkopp

K4208-1 Vakumkolv och 10 ml. spruta, 2 set

3015 Spruta och nål 1 ml.

K4220 Stenskottsöppnare, 2 st.

K4219 Spricköppnare

K4230 Täckfilm 5 st.

K4210 Täckfilmrulle

K4211 Skrapblad 5 st.

K4207 Gel

K4203 Resin, 20 ml. 

K4205 Resin påfyllnad 5 ml.

910013 Påfyllnad Polish 10 ml. 



REPARATIONSSATSER FÖR VINDRUTEREPARATION

K4200D

Varunummer Beskrivning

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1

3027 Laddningskabel för K4213-2 / K4215A

K4214 Spegel med sugkopp

K4208-1 Vakumkolv och 10 ml. spruta

3015 Spruta och nål 1 ml.

K4230 Täckfilm 5 st.

K4211 Skrapblad 5 st.

K4202 Resin, 5 ml. 

K4205 Resin påfyllnad 5 ml.

910013 Påfyllnad Polish 10 ml. 

• Stenskottsreparation på bara 5 minuter 

• Trevligare reparationer med längre livslängd 

• I verkstaden eller hos kunden

• Efter en kort introduktion kan vem som helst göra 
jobbet

 

Titta på demonstrationsvideor på 

www.triscan.dk/sv/bilrutor



K4208-1

K4210 K4211

K4212-5 K4213-2 K4215A

K4230

K4202

K4205 910013

K4203

3015K4207

910028TRI

910022TRI

FÖRBRUKNINGSMATERIAL, TILLBEHÖR OCH VERKTYG

Vakumkolv och 10 ml. spruta

Täckfilmrulle Skrapblad 5 st.

Glasborr 5 st. Reparationsbro 3-i-1 UV-lampa (LED) - 30 sek.

Täckfilm 5 st.

Resin 5 ml.

Resin påfyllnad 5 ml. Påfyllnad Polish 10 ml. 

Resin 20 ml.

Spruta och nål 1 ml.Gel

Resin set 1

Påfyllnads-set. 2



 

Titta på demonstrationsvideor på 

www.triscan.dk/sv/bilrutor

30274008

K4213

K4214

K4219K4220

K4221-1

REPARATION AV STENSKOTT

LaddningskabelLaddare 220V

Reparationsbro

Spegel med sugkopp

SpricköppnareStenskottsöppnare

Borrmaskin 3,6V uppladningsbar

K4213-1

Reparationsbro med vippearm

K4227

Spets för stenskottsöppnare

K4225

Packning för vakumkolv

K4223

Sugkoppsats för UV-lampa, 
spricköppnare & spegel - 4 st.



BORTTAGNING VINDRUTA

Enkla och effektiva trådfästen

Trådstartartråd

Sugkoppsmodellen - tredje handen

Motstånd med sugkopp

Det finns flera borttagningsmetoder på marknaden, 
men vårt är särskilt framstående inom följande 
områden.

• Hastighet
• Resurs
• Passar även för svåra bilrutetyper

Systemet kan användas med alla trådtyper:
 
• Triangeltråd
• Fyrkantig tråd
• Fibertråd (draghållfasthet 260 kg.)

Gängfästning på både sugkoppsmothåll och mothåll är 
enkelt och effektivt.

Våra sugkoppsmothåll fungerar som en extra hand. 
Av denna anledning kan fönsterbytet utföras av 
bara en person. Sugkoppsmothållen flyttas lätt 3-5 
gånger i förhållande till vindruteprocessen.

På många bil- och skåpbilsmodeller kan platsförhål 
landena vara en utmaning. I sådana fall kan standard-
verktyg inte användas utan att skada fordonet. 
Våra urmonteringsteknik är å andra sidan lämplig 
för alla typer och genom att: 

• Begränsade platsförhållanden
• Skåpbilar

Blixtsnabb borttagning gjord av bara 
en person

För alla trådtyper

En ekstra hand

Lämplig för svåra fönstertyper

Demonstrationsvideor på www.triscan.dk/sv/bilrutor



Vindruteutskärning

Instrumentpanelskydd med sugkopp

Instrumentpanelsskydd

Upphandling

Använda våra två typer av skydd

• Rak med sugkopp
• Instrumentpanel

det är lätt att undvika att skada inredningen under 
vindruteprocessen.   

Vårt vindrutesystem är superlätta att använda och 
efter en kort introduktion kan alla göra en vindrute-
utbyte.   

Produktsortimentet erbjuds även i eget märke 
på grossistnivå. Förutom den obligatoriska utbild-
ningen och utbildningen av grossistens personal 
erbjuder vi även marknadsföringsmaterial så att du 
som grossist får en bra start, till exempel:

• Programbroschyr
• Demonstrationsvideo med egna anställda
• Webbplatsinställning med kundsupportfunktion

Skydd av interiörer

Efter en kort introduktion kan vem som 
helst göra jobbet

I eget märke och med allt du behöver 
för att komma igång

Demonstrationsvideor på www.triscan.dk/sv/bilrutor



 

Titta på demonstrationsvideor på 

www.triscan.dk/sv/bilrutor

201008

SATSER FÖR VINDRUTEUTSKÄRNING

Varunummer Beskrivning

K4500C-1B Utskärnings-spole

3014 Utskärnings mothåll

R930162A Trådstartare med T-Trådhandtag med hål och slits

R840048 Skydd för instrumentbord med sugpropp

R840049A Skydd för instrumentbord rak

3022 Bitshållare

Hobbykniv

K45HGF-5 Fibertråd 260 kg. 100 m

R930020D Trekanttråd special 08 mm 50 m

K4500C-1

Varunummer Beskrivning

Utskärnings fjäder

R930184A Självlåsande trådhandtag med sugpropp

Snabbkoppling till trådhåndtag

R930162A Trådstartare med T-Trådhandtag med hål och slits

R840048 Skydd för instrumentbord med sugpropp

R840049A Skydd för instrumentbord rak

R930020 Trekanttråd 25 m



R930018

R930020 R930020A

R930017

R930021R930021A

FÖRBRUKNINGSMATERIAL, TILLBEHÖR OCH VERKTYG

Fyrkanttråd 25 m

Trekanttråd 25 m Trekanttråd 50 m

Guldtråd 22,5 m

Fals-skrapa, rak, med bladFals-skrapa, vinklad, med blad

K45HGF-5

Fibertråd 260 kg - 100 m

R930020D

Trekanttråd spec. 08 mm 50 m

K4500C-1B

Utskärnings-spole

3014

Utskärnings mothåll

R840057

Vindrutelyftare dubbel sugpropp 
justerbar

R930021C

Fals-skrapa set med blad och 
hobbykniv

K4510B

Blad för fals-skrapa runda 
hörnen 13 mm (10 st.)

K4511B

Blad för fals-skrapa runda 
hörnen 16 mm (10 st.)

R930019

Fyrkanttråd 50 m



R930162A R930162

4512B

FÖRBRUKNINGSMATERIAL, TILLBEHÖR OCH VERKTYG

Trådstartare med T-Trådhandtag 
med hål och slits Trådstartare med T-Trådhandtag

Blad för fals-skrapa runda 
hörnen 20 mm (10 st.)

R930117

Mothåll rund

R930116

Mothåll och trådhandtag

R930184

R930184A

R840048 R840049A

R930053

Självlåsande trådhandtag

Självlåsande trådhandtag med 
sugpropp

Skydd för instrumentbord med 
sugpropp Skydd för instrumentbord rak

Glas-skrapa 

R840016A

Enkelt alternativ 
vindruteutskärningssats

R930016D

Torkararmsborttagare

R840033

Vindrutebord

R861011

Listborttagare

R861012A

Clipsborttagare



 

Titta på demonstrationsvideor på 

www.triscan.dk/sv/bilrutor

3022

VINDRUTEUTSKÄRNING

Bitshållare

R930157-100K4500S

Filt applikator, 105mm, 100 st.
Slipsvamp silicon borttagning 
10 st.

R930157-4000

Filt applikator, 105mm, 4000 st.

R930157C-100

Filt applikator, 130mm, 100 st.

R930157C-4000

Filt applikator, 130mm, 4000 st.

SHP-150-02

Vakumpump för K4500C-1B

3034

Sugkopp för K4500C-1B

3062

Spole till K4500C-1B



Triscan a/s

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: +45 87 43 33 00

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com


