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NYHET: EGT-SENSORER • 4
Den här gången är det EGT-sensorer (avgastemperatursensorer) som  

kompletterar vårt program med nu 13 olika sensortyper och mer än 5 000 
referenser. Hittills finns mer än 300 referenser inom EGT-sensorer i lager och 

kan beställas via de vanliga kanalerna.

 8
Med våra nya 4-punkts testare kan vi utföra en rad olika tester, som kan visa 
oss om kvaliteten på delen och de utvalda materialen uppfyller specifikationerna 
– men också hur de presterar i förhållande till originaldelar eller konkurrenter. Vi 
är redan i färd med att utföra tester av bl.a. framvagnsdelar och stötdämpare. 

• NYHET: IN-HOUSE TESTCENTER UTökAS MED 4-pUNkTS 
TESTARE

 12
Med tillfredsställande räkenskap för 2020 i bagaget - och det trots de 

utmaningar och nödvändiga justeringar som den globala Corona-pandemin har 
medfört - var vi, som de flesta företag, exalterade över vad 2021 skulle ge.

pOSITIV UTVECkLING,  
MEN INTE UTAN UTMANINGAR •

innehållMycket mer än en reservdel

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D

Vilka är vi - och vad kan vi göra?
Genom konceptutveckling, marknadsföring och försäljning har Triscan sedan star-
ten 1976 utvecklats till ett internationellt företag inom fordonseftermarknaden. 
Produktsortimentet omfattar bildelar, verktyg och förbrukningsmaterial för repa-
ration och utbyte av bilglas. Försäljningen sker uteslutande via distributörer/gros-
sister och bildelar skickas dagligen från Triscans tre distributionscenter i Danmark 
och Tyskland.

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

Genom sitt dotterbolag Triscan Software Solutions har Triscan även etablerat sig som 
utvecklare och leverantör av digitala lösningar för fordonseftermarknaden.

OE kvalitet

Brett täckande 
program
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NYHET: EGT-SENSORER LäGGS 
TILL I SENSORpROGRAMMET
Vårt redan mycket omfattande sensorprogram har återigen utökats med en ny familjemedlem. Den här gången är 
det EGT-sensorer (avgastemperatursensorer) som kompletterar vårt program med nu 13 olika sensortyper och mer 
än 5 000 referenser. Hittills finns mer än 300 referenser inom EGT-sensorer i lager och kan beställas via de vanliga 
kanalerna.

GT-sensorn (Exhaust Gas 
Temperature Sensor) används 
beroende på motortyp i upp till 

7 olika positioner i avgassystemet - till 
exempel avgasgrenrör, EGR-kylare, 
turboladdare, främre katalysator 
(DOC), dieselpartikelfilter (DPF) ) och 
bakre katalysator (SCR). I kombination 
med information från andra motor-/
avgassystemsensorer använder 
fordonets motorstyrning (ECU) 
temperaturmätningarna t.ex. att 
bestämma när en regenereringsprocess 
av dieselpartikelfiltret ska initieras.     

Det finns två typer av avgas-
temperaturgivare - en med PTC- 
sensorelement (positiv temperatur-
koefficient) och den andra NTC- 
sensorelement (negativ temperatur-
koefficient). I båda typerna mäts 
temperaturen i förhållande till det elektriska 
motståndet, som mäts och registreras av 
fordonets motorstyrenhet (ECU). 

E

De mer än 300 referenser som vi hittills 
har inkluderat i programmet kännetecknas 
av:

• OE-kvalitet
• Stängt hölje i rostfritt stål
• Mineralisolerad kabel för värme- 
 separering
• Teflonisolerade kablar som är olje-,  
 bensin- och vattentåliga
• Tvinnade ledningar för större flexibilitet
• Dessutom utförs 100% funktionstester

Vårt sensorprogram omfattar idag följande 
produktgrupper och utökas löpande:

ABS-SENSORER

SlITAGE INDIKATORER

DPS DIFFERENSTRyCKSENSORER 

EGR-VENTIlER

GASREGlAGE

KAMAxElläGES SENSORER

VEVAxEl SENSORER

lAMBDASONDER

lUFTMASSEMäTARE föR YTTERLIGARE INfORMATION:  
triscan.dk/sv/sensorerMAP-SENSORER

PARKERINGSSENSORER

TäNDSPOlAR/MODUlER

VATTENTEMPERATURSENSORER

v den anledningen vill vi bara för 
god ordning - och om du inte skulle 
ha sett kampanjinformationen  

- uppmärksamma de fyra referenser vi 
har i programmet 

A

fINNS DET fORTfARANDE bEHOV 
AV UNIVERSELLA CHOkE WIRE?
Efter att ha kört en fredagskampanj på precis universella chokerkablar måste vi konstatera att svaret är ett rungande jA!

TRISCAN # L1 (mm) L2 (mm)

8140 91002 1500 1750

8140 91003 2500 2700

8140 91004 3000 3200

8140 91005 4000 4200

?  
VISSTE DU ATT  

VI HAR MER äN 2500 
REfERENSER INOM 

kAbLAR

ECU

EGR TURBO

DOC

DPF

SRC

Systemuppbyggnad av EGT-sensor

Kabel

PTC- eller  
NTC-sensor

Tvärsnitt av en EGT-sensor
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SMART SOURCING: VI GöR 
SAkER LITE ANNORLUNDA
Hur säkerställer vi en likartad hög kvalitet och mycket låga klagomål på TRISCAN -produkter? Och hur säkerställer vi att 
produktionen sker under ordnade förhållanden? Vi brukar säga: Vi gör detta genom att göra saker lite annorlunda. Här kan 
du läsa mer om några av de speciella förhållanden inom vilka Triscan sticker ut.

V i besöker alla våra tillverkare 
Tillverkningen av reservdelar sker 
över hela världen - och särskilt 

utanför Europa kan det vara stor skillnad 
i produktionsförhållandena. även om det 
är både dyrt och tidskrävande, besöker 
våra produktchefer alltid en ny tillverkare 
innan de etablerar ett samarbete. En av 
fördelarna med sådana besök är att vi får 
avklarat om produktionsvillkoren lever upp 
till våra strikta krav.

TEST, STICkpROVkONTROLLER OCH VARUpROVLAGER

även om vi säkerstiller att Triscan reservdelar utsätts för en strikt 
kvalitetskontroll under tillverkningen hos våra tillverkare, stannar vi inte här. 
När vi tar emot varor utför vi slumpmässiga kontroller av olika slag. Det kan 
till exempel vara:

• 100% kontroll för första gången leveranser - också tillbehör

• Kontrollmätning enligt produktionsritningar

• Produktjämförelse enligt vårt omfattande provlager

• Funktionstest eller materialtestning i vårt in-house testcenter

• Tester genomfört av oberoende externa institut

IN-HOUSE TESTCENTER

Det finns flera anledningar till att det är viktigt för oss att ha ett eget 
testcenter. Det ger oss bl.a. möjligheter för: 

• Själv att testa nya produkter från potentiella nya tillverkare

• Att genomföra jämförande tester

• Att avsevärt minska väntetiden för kunden i klagomål

Även om vi säkerställer att våra 
reservdelar utsätts för en strikt 

kvalitetskontroll under tillverkningen hos 
våra tillverkare, utför vi slumpmässiga 

kontroller i vårt eget in-house testcenter

Certifieringar och on-site revisioner
Triscan reservdelar tillverkas ofta av 
underleverantörer 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 
tillverkning av reservdelar som utgör 
någon säkerhetsrisk, är vi nöjda med en 
certifiering enligt ISO 9001.

Dessutom gör vi tillfälliga revisioner hos 
våra asiatiska tillverkare med våra egna 
lokala ingenjörer.
 
fungerar det då?
Vår smart sourcing process har kommit till 
under många år och baseras på vår mer 
än 40 års erfarenhet. Samtidigt övervakar 
vi naturligtvis kontinuerligt utvecklingen i 
vår reklamationsstatistik - inte bara totalt 
sett men även på produktgrupp och 
artikelnummer nivå 
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NYHET: IN-HOUSE TESTCENTER 
UTökAS MED 4-pUNkTS TESTARE
Vårt in-house testcenter har återigen utökats med ny testutrustning. Denna gång med en 4-punkts testare med många 
konfigurationsmöjligheter, vilket gör det möjligt att använda den i många sammanhang. Vi är redan i färd med att utföra 
tester av bl.a. framvagnsdelar och stötdämpare. I den här artikeln kan du lära dig mer om både tekniken bakom och 
användningsmöjligheterna för vår nya utrustning.

litdelar på en bil lever, beroende 
på plats och funktion, ett mer 
eller mindre påfrestande liv. För 

att uppnå en lämplig produktlivslängd 
är det viktigt med rätt design och en 
korrekt dimensionering. Här spelar bl.a. 
de material som används - metall, plast, 
gummi, etc. – en stor roll. Med våra nya 
4-punkts testare kan vi utföra en rad olika 
tester, som kan visa oss om kvaliteten på 
delen och de utvalda materialen uppfyller 
specifikationerna – men också hur de 
presterar i förhållande till originaldelar 
eller konkurrenter.            

I våra nya testare kan du samtidigt använda 
upp till totalt fyra antingen pneumatiska, 
hydrauliska eller elektrodynamiska 
manöverdon för att överföra spänningar i 

S

form av rörelse, svängningar, vibrationer, 
tryck/drag till ett testämne. Huruvida 
alla fyra manöverdon ska användas - och 
om användningen sker i samband med 
en enskild del eller flera delar - är fritt 
konfigurerbart. 

Manöverdonen kan användas till att 
överföra spänningar på olika sätt:

1. Statisk
2. Dynamiskt
3. Cyklisk

Material felar sällan när de påfrestas en 
gång, men däremot när de upprepade 
gånger utsätts för påfrestning, vilket i 
slutändan leder till materialutmattning. 
Materialutmattning kan mätas genom 
mekaniska tester som involverar upprepad 
användning av olika spänningar, som 
varierar i en regelbunden cykel från max- till 
minimivärde.

Begynnande materialutmattning ses ofta 
som en begynnande sprickbildning som 
förökar sig och så småningom leder till 
brott. Således kan ett utmattningstest mäta 
antalet cykler som krävs för att initiera 
sprickbildning, såväl som antalet cykler till fel.

In-house testcenter
Det finns flera anledningar till att det 
är viktigt för oss att ha ett in-house 
testcenter – och nu även vår nya 4-punkts 
testare. Det ger oss bl.a. möjligheter till:  

• Själv att testa nya produkter från  
 potentiella nya tillverkare
• Att genomföra jämförande tester  
 - i förhållande till OE eller konkurrenter
• Att reducera väntetiden för kunden i  
 reklamationsärende avsevärt

Särskilt i förhållande till det sistnämnda 
är det en betydande fördel för alla 
länkar i värdekedjan – från bilägare till 
reservdelsimportör – att vi har vårt in-
house testcenter. ”Vi försöker alltid i 
möjligaste mån internt att avgöra om 
en reklamation är berättigat eller inte. 
I sammanhanget använder vi ofta vår 
interna kompetens och testutrustning", 
säger Asger Thybo Geertsen och tillägger:" 
På så sätt kan vi ofta mycket snabbt 
leverera en väldokumenterad rapport inom 
en mycket kort handläggningstid – till nytta 
för alla inblandade”, avslutar Asger Thybo 
Geertsen 

Vi försöker alltid i 

möjligaste mån internt att 

avgöra om en reklamation 

är berättigat eller inte. I 

sammanhanget använder vi 

ofta vår interna kompetens 

och testutrustning

- CpO Asger Thybo Geertsen

“

„

Med våra nya 4-punkts 
testare kan vi utföra en rad 
olika tester, som kan visa 
oss om kvaliteten på delen 
och de utvalda materialen 
uppfyller specifikationerna – 
men också hur de presterar 
i förhållande till originaldelar 
eller konkurrenter.

VVi är redan i färd med 
att utföra tester av bl.a. 
framvagnsdelar och 
stötdämpare. 
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eservdelar som kräver särskild 
uppmärksamhet vid montering är 
försedda med en tydlig etikett på 

förpackningen. Utöver en varningstriangel 
är klistermärket även försett med en 
webbadress – www.smartrep.info – och 
en QR-kod som vid skanning går direkt 
till hemsidan. På hemsidans startsida 

anger du artikelnumret från produktens 
streckkodsetikett, varefter information 
om installation och ev. nödvändig 
användning av specialverktyg visas.

Men det är inte bara genom förpackningen 
av vår smartrep.info kan nås. Vi har även 
lagt till smartrep.info information i TecDoc, 

där de kan hittas på samma sätt som 
generella vägledningar R

äNNU fLERA SMARTREp.INfO I 
TECDOC
Vi gör det enkelt att göra det rätt – så lät det tillbaka i 2017, då vi lanserade vårt koncept smartrep.info. Syftet med 
smartep.info var – och är fortfarande – att tydliggöra att det är något med denna produkt som mekanikern måste vara 
särskilt uppmärksam på vid installationen.

är är förklaringen till vad som ofta 
går galet och hur du som verkstad 
kan slippa betala kostsamme 

lektioner. Den alt övervägande orsaken till 
problemen är att hitta felaktig installation 
- slutsatsen av reklamationshanteringen 
visar att en PDS-sensor som är lämplig 
för fordonet har monterats i fel position. 
Efterföljande fungerar PDS-systemet 
på fordonet inte korrekt. Stötfångare 
demonteras och målas om - vilket är 
dyrt - och i värsta fall utrustas igen med 
fel PDS-sensor innan verkstaden får det 
nedslående meddelandet i felrapporten.  

PDS-sensorerna monterade på de olika 
positionerna i en främre eller bakre 
stötfångare är därför inte nödvändigtvis 
desamma. För att undvika misstag är 
det därför en riktigt bra idé att:

 

 
VISSTE DU: 
 
Vi har över 80 referenser i vårt program 
av PDS-sensorer i OE -kvalitet 
   

H

pARkERINGS-SENSORER: HUR 
MAN UNDVIkER ATT bEHöVA 
bETALA kOSTSAMMA LEkTIONER
pDS-sensorer är efterhand standardmonterade på många bilar. Därför har många mekaniker också försökt sig på att 
behöva byta ut dem efter att en bil har varit inblandad i en olycka eller om de av andra anledningar har slutat fungera - men 
tyvärr inte alltid helt problemfritt.

Säkerställer att du väljer rätt PDS-
sensor (er) i förhållande till positionen i 
stötfångaren

Säkerställer att PDS-sensorerna är 
monterade i rätt position

Provar fordonets parkeringssensor-
system INNAN de är målade

När du slår upp en Triscan-produkt i TecDoc 
kan du överst till höger på bilden se om det 
finns en smartrep.info/generell vägledning 
bifogad till ämnet (klicka på PDF-symbolen)

Bilden visar PDF med smartrep.info - vad 
man ska vara särskilt uppmärksam på i 
den ifrågavarande produkten

Reservdelar som kräver särskild  
uppmärksamhet vid montering är försedda 

med en tydlig etikett på förpackningen.
     

Prova själv - skanna denna QR-kod

ELLER Gå IN på WWW.SMARTREp.INfO
Ange hädanefter exempelvis ett av  

följande artikelnummer: 

881316150

881313101

851515629

853029011

smartrep.infowww.www.

OM DU VILL VETA MER?
Då kan du läsa artikeln på vår 
hemsida: "Så fungerar våra parkerings-
sensortester".
Här kan du även hitta teknisk info om 
våra parkeringssensorer.
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pOSITIV UTVECkLING, MEN 
INTE UTAN UTMANINGAR
Med tillfredsställande räkenskap för 2020 i bagaget - och det trots de utmaningar och nödvändiga justeringar som den 
globala Corona-pandemin har medfört - var vi, precis som de flesta företag, spända på vad 2021 skulle ge. Nu när vi är 
nära att publicera räkenskaperna för 2021 kan vi väl avslöja att det ser bra ut. Men coronapandemin och nu även kriget 
i Ukraina för med sig många sekundära utmaningar, som i vardagen tyvärr också påverkar våra kunder.

et positiva och framtiden på kort 
sikt
Hos Triscan är vi optimistiska 

angående framtiden och mer 
tillväxt väntar på kort sikt. Detta 
gäller både reservdelsaffärer och 
digitala tjänster - vårt cloudbaserade 
verkstadshanteringssystem TRISyS. Den 
positiva intäktsutvecklingen drivs särskilt 
av de internationella marknaderna. 

Michael Juul Hansen, VD: ”80 procent 
av vår omsättning kommer från vår 
aktiviteter utanför Danmark. Vår största 
marknad är Tyskland, som står för 
nästan 40 procent av omsättningen. 
Därefter kommer Danmark, tätt följt 
av Sverige, Finland, Polen, Norge, 
litauen, Frankrike, Rumänien, Österrike, 

Kosovo, Nederländerna och Kroatien. Vi 
kommer vida omkring med internationell 
försäljning till mer än 40 marknader”.     

”Som reservdelsleverantör är vi kända 
på marknaden som en specialiserad 
aktör vars primära omsättning inte 
genereras av vanliga produkter som 
oljefilter, bromsskivor och -klossar. Vi har 
produkterna i vårt omfattande program, 
men det är inom de lite mer komplexa 
produktgrupperna för undervagnen, 
drivlinan och sensorer som vi skapar 
merparten av vår omsättning. Vi kommer 
att fortsätta att spela den rolle eftersom 
det är mycket värdeskapande för våra 
kunder”. 
På kort sikt kommer tillväxten 
också från vårt dotterbolag Triscan 

Software Solutions, där vi utvecklar 
branschspecifika digitala lösningar - 
inklusive TRISyS. För grossister som inte 
redan har ett system att erbjuda sina 
verkstadskunder eller för grossister som 
står inför att byta ut sitt befintliga system 
är TRISyS värt att titta på. Grossister i 
Danmark och särskilt utomlands har valt 
att göra det - och här förväntar vi också 
fortsatt tillväxt”.   

framtiden långsiktigt
långsiktigt kommer elektrifiering att bli 
en spelväxlare och ökad digitalisering 
kommer att fortsätta. Inom båda 
områdena kommer det att finnas plats 
för Triscan. Michael Juul Hansen, VD: 
”Det uppskattas att 20% av bilarna i 
Europa 2030 kommer att vara elbilar. 

D

även om det finns mindre att reparera 
och underhålla på elbilar, behövs 
fortfarande reservdelar. Därför, redan 
2019, kastade vi oss in i utvecklingen av 
delar för elbilsmarknaden och hade som 
några av de första reservdelarna redo 
för Tesla. Vi samarbetar med aktörer i 
Danmark, England och Norge, varifrån 
vi får ingående kunskap om vilka elbilar 
som slits och åldras. Baserat på den 
kunskapen utvecklar vi sedan delarna 
som ska användas”.

”Idag har vi redan cirka 4 500 reservdelar 
till el-, väte- och hybridbilar. även om det 
inte är mycket omsättning i det just nu, är 
det en investering i framtiden och ett sätt 
att säkerställa de grossisterna tillgång till 
delar till bilarna. Vi var de första i vårt 
segment som gjorde det, men nu har 
konkurrenterna också plockat upp bollen. 
Men jag vågar säga att inte många av 
våra konkurrenter lägger så mycket 
pengar på produktutveckling som vi gör”.

”Digitaliseringen i branschen har gått 
riktigt snabbt de senaste åren och vi 
tror att det kommer att fortsätta. Det 
är en spännande utmaning att möta och 
med nya produkter i Triscan Software 
Solutions - både på ritbordet och under 
utveckling - fortsätter vi också att skapa 
en plats för oss själva i framtiden”. 

Utmaningarna här och nu
Olyckligheterna med Corona-pandemin 
är många och specifikt i förhållande till 
reservdelsmarknaden är det särskilt 
utmaningar med materialbrist/-priser 
och leveranssäkerhet/transportpriser 
som slår hårt. 

Triscan har sedan 2019 utvecklat reservdelar till både el-, vätgas- och hybridmodeller 
och var bland de första som kunde erbjuda delar till Tesla

Michael Juul Hansen, CEO: ”Vi kan 
desværre ikke leve op til vores mål om 
97% leveringsevne længere. Selvom vi 
har disponeret optimistisk, ser vi med 
ca. 20% omsætningsfremgang store 
udsving indenfor de forskellige produkt-
programmer og det rammer beklageligt- 
vist vores kunder. De leveringsdatoer 
som vi er blevet lovet, holder sjældent 
stik, fordi forholdene for godstransport er 
blevet uforudsigelige. Containertransport 
sælges til højestbydende i et marked 
hvor listepriserne fortsat er på et uhørt 
højt niveau ift. før coronapandemien og 
hvor der er ressourceknaphed”. 

”Men materialbrist i både metall och 
halvledare är också en utmaning. 
liksom inom transportområdet har 
situationen lett till oförutsägbarhet 
och massiva prisökningar. De olyckliga 
omständigheterna under kriget i Ukraina 
bidrar nu dessutom till detta”. 

"Det är svårt att säga när förhållande 
kommer att återgå till det normala. Vår 
leveranskapacitet är nu 93-94% och 
vi upplever större förutsägbarhet och 
stabilitet i leveranskedjan. Samtidigt 
fortsätter vi naturligtvis att göra vårt 
bästa för att minimera de konsekvenser 
det oundvikligen får för våra kunder” 

DELE TIL ELEKTRISKE KØRETØJER

Hos Triscan ser vi optimistiskt på 
framtiden och mer tillväxt väntar på kort 
sikt. Det gäller både reservdelsaffärer 
och digitala tjänster
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Wibotec i Silkeborg - som grundades 1980 - och drivs sedan 2020 av ägarcheferna Anders Sørensen och Claus Grøndal har 
utökat aktieägarkretsen med Triscan a/s, med huvudkontor i århus.   Ledningen för Wibotec och Triscan ser stora samarbets- 
möjligheter mellan de två bolagen och aktieinnehaven i Wibotec fördelas jämnt mellan de tre aktieägarna.

ibotec tillhandahåller verktyg, 
tillbehör och förbrukningsvaror 
för professionella reparationer 

av autoglas. I produktsortimentet ingår 
även egna och patenterade produkter 
som designats och testats i samarbete 
med ledande specialister inom 
fordonsindustrin. Idag marknadsförs 
produkterna främst på de nära 
europeiska marknaderna.

Baserat på sina tre lager i Danmark och 
Tyskland levererar Triscan bilreservdelar 
till grossister på den professionella 
eftermarknaden i större delen av 
Europa, men också utanför Europas 
gränser. Dessutom utvecklar Triscan 
branschspecifika mjukvarulösningar 
i dotterbolaget Triscan Software 
Solutions.

"Vi ser stora möjligheter med Triscans 
inträde som delägare i Wibotec. Vi får inte 
bara kompetens och kunskap, utan också 
tillgång till Triscans stora nätverk, säger 
Anders Sørensen, VD Wibotec. –Jag 
vågar påstå att vi är ledande inom teknik 
vid utbyte och reparation av autoglas 
och att vi har ett unikt produktsortiment. 
Samtidigt känner vi verkligen att det 
finns en riktigt bra matchning i våra 
respektive företags DNA och ser fram 
emot att utnyttja den enorma potentialen 
för samarbetsmöjligheter, tillägger Claus 
Grøndal, CTO Wibotec.

Triscans VD Michael Juul Hansen ser 
också stora möjligheter: "Wibotec har 
lyckats etablera sig på flera europeiska 
marknader och vi är övertygade om att 
vi tillsammans har den bästa möjligheten 

att göra Wibotec till en ännu större 
exportframgång. Med elbilars ankomst 
går vi på många sätt in i en ny era 
inom bilreservdelsindustrin och det är vi 
naturligtvis mycket oroade över. Vi utökar 
därför kontinuerligt vårt sortiment av 
reservdelar till elbilar, men förbereder 
oss också för den oundvikliga nedgången 
i delar av reservdelar när elbilar 
expanderar. Vi tittar därför ständigt på 
hur vi kan anpassa vår verksamhet till 
den nya verkligheten och här är Wibotec 
en viktig pusselbit" 

W

www.wibotec.dk
www.cobra-tools.dk
www.triscan.dk
www.tricansoftwaresolutions.dk

TRISCAN HAR bLIVIT 
DELäGARE I WIbOTEC A/S

ANVäNDNING AV SMöRjMEDEL 
I URTRAMpNINGSLAGRET
Många mekaniker antar att smörjmedel alltid måste användas vid byte av urtrampningslager. Men det är inte så - och 
många klagomål kan undvikas om en ganska enkel minnesregel följs.

bILD 1:

Urtrampningslager med metall-
bussningar MÅSTE påföras smörjmedel

bILD 2:

Urtrampningslager med plastbussningar 
SKAll INTE påföras smörjmedel

bILD 3:

Urtrampningslager med PTFE-bussningar 
SKAll INTE påföras smörjmedel

D
	Urtrampningslager med metallbussningar

	Urtrampningslager med plastbussningar

	Urtrampningslager med PTFE-bussningar  
 (Polytetrafluoretylen/teflon)

et finns i allmänhet tre olika typer 
av urtrampningslager:

Det är ENDAST urtrampningslager med 
metallbussningar som måste påföras 
med smörjmedel.

Beroende på bilmodell måste olika procedurer användas vid underhålls- och 
reparationsarbete - se därför alltid biltillverkarens instruktioner. Under alla omständigheter 
måste följande punkter följas:

4 Kontrollera urtrampningslagret, frigöringsgaffeln och styrbussningen för slitage före  
 installation. Byt ut skadade delar

4 Ta bort smuts från uttrampningshuset och från styrbussningen

4 Om uttrampningslagret är av metall (bild 1), påföres smörjmedel

4 Använd det smörjmedel som rekommenderas av biltillverkaren. Om det inte finns någon  
 rekommendation kan Castrol Olista longtime 1 eller 2 användas som smörjmedel

4 Plasthus (bild 2) eller PTFE (polytetrafluoretylen) belagda hus (bild 3) ska aldrig smörjas
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ohn Blom Iversen, styrelse-
ordförande och huvudägare i Triscan, 
konstaterar: ”Det har alltid varit en 

stor styrka att ledargruppen historiskt har 
varit involverad i Triscan som delägare. Det 
aktiva delägarskapet, har stärkt dialogen 
mellan ledning och styrelse – och har 
bidragit mycket positivt till genomförandet 
av vår strategi genom åren.

Under de senaste fyra till fem åren har vi 
genomfört ett "generationsskifte" i flera 
betydande ledningsposter - så vi har nu 
en riktigt stark ledargrupp som kan agera 
i förhållande till de stora utmaningar och 
förändringar vår bransch står inför de 
kommande många åren, här tänker jag 
särskilt på digitalisering och inte minst 
elektrifiering.
Næstformand for bestyrelsen og tidligere 
CFO Bente Jørgensen er sammen med 
vores mangeårige logistik- og IT-direktør 
Vice ordförande och tidigare CFO Bente 

Jørgensen är tillsammans med vår 
mångåriga logistik- och IT-direktör Morten 
Hallum en del av de ursprungliga ägarna. 
Vår CEO Michael Juul Hansen blev en del av 
ägarkretsen för 3½ år sedan och nu utökar 
vi aktieägarkretsen till även att omfatta 
resten av ledargruppen som består av den 
36-årige CCO Morten Kjeldahl Vammen, 
34-årige CPO Asger Thybo Geertsen och 
46-årige CFO Brian lillelund Sørensen”, 
fortsätter John Blom Iversen och 
tillägger att han förutom glädjen att utöka 
aktieägarkretsen med tillfredsställelse kan 
konstatera att Triscan år 2021 realiserar 
en fin tillväxt i resultat och intäkter.

Triscans CEO, Michael Juul Hansen, 
är också otroligt glad över att hela 
ledargruppen i Triscan nu är delägare: 
"Jag är helt övertygad om att vi med 
förnyelsen och det aktiva delägarskapet 
från hela ledargruppen är ännu starkare 
tillsammans i vardagen - nu har vi alla 

"handen på kokplattan" och jag är säker 
på att det ger oss alla en extra dimension 
och ännu mer drivkraft att realisera våra 
strategiplaner och mål framöver" 

j

TRISCAN A/S UTökAR SIN  
AkTIEäGARbAS
Triscan A/S, som, baserat på sina tre lager i Danmark och Tyskland, levererar bilreservdelar och mjukvara till grossister 
på den professionella eftermarknaden i större delen av Europa, utökar sin aktieägarbas.

Bild överst - från vänster:

 Morten Hallum - logistik- och IT-direktör
 Morten Kjeldahl Vammen - CCO
 John B. Iversen - Styrelseordförande &  
 huvudägare
 Bente Jørgensen - Vice ordförande
 Michael Juul Hansen - CEO
 Asger Thybo Geertsen - CPO
 Brian lillelund Sørensen - CFO

TRISCAN AkTIEäGARbAS

“Triscan har inte bara utökat sin lagringskapacitet,

men nu också aktieägarbasen„
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STöTDäMpARE I OE-kVALITET

Vår produktion av stötdämpare är omfattat av bilindustrins strikta kvalitetsstandard 
IATF 16949. 

Vårt program inom fjädring omfattar också:

kOM ihåg: Vi har mer än 2 400 referenser i spiralfjädrar på lager

MONROE STÖTDäMPARE KOMPRESSORER TIll lUFTFJäDRING

SPIRAlFJäDRAR

BlADFJäDRAR

FJäDERBENSlAGER OCH SATSER

STÖTDäMPARSKyDD-SET

BälGAR TIll lUFTFJäDRING

UTökNING:  
136 NYA REfERENSER I 
TRISCAN-STöTDäMpARE

HöG LEVERANSkApACITET på 
bELAGDA bROMSSkIVOR OCH 
bROMSTRUMMOR
En av följdverkningarna av Corona-pandemin är, som vi berättade i artikeln "positiv utveckling, men inte utan utmaningar", 
brist på varor och därmed dålig leveransförmåga. Därför är det naturligtvis glatt att kunna dela nyheterna om att detta inte 
är fallet för vårt program av belagda TRISCAN-bromsskivor och bromstrummor.

år 2020 introducerade vi vårt eget program av TRISCAN-stötdämpare. programmet består uteslutande av gas- 
dämpare i OE-kvalitet och riktar sig till den äldre men högfrekventa delen av flottan, där ett prismedvetet alternativ 
ofta behövs.

ärför, om du har svårt att skaffa 
utvalda nummer i bromsskivor och 
-trummor, kan det vara en riktigt 

bra idé att kontrollera vår artikelstatus 
med mer än 1250 referenser. Om du inte 
känner till vårt program i förväg får du 
bara några fakta här.

ch sedan dess har det gått 
riktigt bra - faktiskt så bra att det 
ursprungliga programmet med 

90 referenser nu är upp på nästan 250 
referenser. Men vi stannar inte här och 
kan redan nu avslöja att ännu en stor 
expansion av programmet planeras att 
lanseras i 2022.  

Stötdämpare är en säkerhetskomponent 
och har bl.a. stor inverkan på ett fordons 
bromssträcka. Det är därför också 
mycket viktigt att stötdämparna fungerar 
som de ska. Byte av stötdämpare kan 
vara en ganska kostsam affär, särskilt 
för ägare till äldre bilar, om verkstaden 
väljer att erbjuda stötdämpare från 
premiummärken. Tyvärr betyder detta 
alltför ofta att bilägare slutligen väljer 
bort att få jobbet gjort.

Med programutbyggnaden kommer 
verkstäderna i ännu fler fall att 

DO kunna erbjuda ett alternativ till de 
dyra premiummärkena. Och detta, 
naturligtvis, utan att kompromissa 
med kvaliteten. Vår produktion av stöt-

dämpare är nämligen omfattat av 
bilindustrins strikta kvalitetsstandard 
IATF 16949 och är alla gasdämpare 

	Triscans bromsskivor och trummor  
 tillverkas enligt till OE specifikationer
	Triscans bromsskive programmet  
 produceras av världens ledande  
 bromsskivtillverkare och är original- 
 utrustning på många bilmodeller
	Bromsskivorna är cross-cut och alla  
 ventilerade skivor är balanserade. I  
 programmet finns också bromsskivor  
 med integrerade lager och i vissa fall,  
 ABS ring, som främst ses på franska  
 bilar. Triscans bromsskivor finns endast i  
 belagd version
	Programmet av bromstrummor  
 innefatter också trummor med  
 integrerade lager och i vissa fall, ABS  
 ring, som främst ses på franska bilar.  
 Triscans bromstrummor finns endast i 
 belagd version 

Se ockjså broschyren "Skade symtom 
bromsskivor" - du hittar den på vår hemsida 
under Produkter/Bromsskivor & trummor
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os Budweg, med huvudkontor och 
produktion i Danmark och mer 
än 40 års erfarenhet av att odla 

kvalitet och kompetensutveckling inom 
exakt bromsok, har de tagit saken i egna 
händer. De uppnådde resultaten talar för 
sig själva och därför ger Budweg också 5 
års garanti på sina EPB -kalibrer. Men vari 
består förbättringarna då? Du kan ta reda 
på det här.      

förstärkning av Epb -hus kommer 
inträngande vatten och smuts till liv
En öm punkt för många av EPB -kalibrerna 
är plasthöljet, som inkapslar bromsokets 
elektronik. Genom att stärka konstruktionen 
av plasthöljet - inklusive att lägga till en 
längre och starkare "fläns" på höljets sida, 
reduceras detta problem betydligt.

H

bUDWEG: 
TEkNISkA föRbäTTRINGAR AV 
bROMSOk föR bILAR MED Epb
Många mekaniker blir gradvis medvetna om de svagheter som ofta efter allt för kort tid leder till defekta Epb (Electronic 
parking brake) kalibrer. Alltför ofta ersätts och skrotas en grundläggande mekaniskt väl fungerande kaliber på den 
bakgrunden. Vad trevligt det vore om det fanns ett alternativ. Den goda nyheten är - det gör det!

Till vänster är en EPB-motor från Budweg - och till höger en konkurrerande produkt

Förstärkningsflänsen på Budwegs EPB-motor (se röd markering) ger mer struktur och 
stabilitet till de områden på höljet som utsätts för den högsta graden av mekaniska 
krafter

Budweg använder uteslutande planetväxlar av metall

• Längden på ”flänsen” förlängdes från 10  
 mm till 50 mm på Budweg-modeller
• Tjockleken på ”flänsen” ökades från 4  
 mm till 6,5 mm

EPB-motorn till vänster på bilden (se nästa 
sida) är en Budweg EPB-motor, medan 
motorn till höger är en konkurrerande 
produkt. Förstärkningsflänsen ger mer 
struktur och stabilitet till de områden på 
höljet som utsätts för den högsta graden 
av mekaniska krafter.

förbättrade Epb-motorer med metall 
växlar
En annan öm punkt är planetväxlar och 
ringväxlar som används på EPB -kalibrer. 
Vissa tidiga EPB-bromsok har konstruerats 
och levererats med plast växel - sedan 
dess har det blivit vanligare att använda 
mer hållbara metall växlar. Hos Budweg 
använder vi uteslutande planetväxlar av 
metall. Skillnaden kan ses på bilderna. 
Huvudorsaken till att Budweg ute-
slutande använder metallväxlar är att 

benchmarkingtest har visat sprickor på 
ringhjul och snedställda planethjul av plast 
efter bara 75 000 aktiveringar av EPB 
-bromsen. Budweg-produkter tål däremot 
minst 100 000 aktiveringar.

Den bästa lösningen för grossisten, 
verkstaden och bilägaren
När en defekt EPB-kaliber behöver bytas 
ut finns det all anledning att ersätta den 
med en Budweg-bromsok. Både bilägaren, 
verkstaden och grossisten garanteras en 

kvalitetsprodukt med lång livslängd och 5 
års garanti   

WWW.bUDWEG.COM
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I en video på mindre än två minuter förklarar vi kort alla fördelar med vårt verkstads- och kundhanteringssystem – och 
därmed varför en verkstad ska välja TRISYS.

TRISYS VIDEOföRkLARING 
föR VERkSTäDER

T TRISyS, som marknadsförs under 
olika namn hemma och utomlands 
av några av våra grossistkunder, 

anpassas efter de enskilda marknaderna 
och våra kunders önskemål vad gäller 
funktionalitet. 

Video- och marknadsföringsmaterialet, 
som vi till viss del hjälper till att utarbeta, 
är därför skräddarsytt 

Se videoen på  
triscan.dk/da/triscan-film

TRISyS VERKSTADSSTyRNING KAN ANVäNDAS PÅ PC, SURFPlATTA OCH SMARTPHONE

EffEkTIVT bYTE AV LäNkARMS-
bUSSNING på pOpULäRA  
fORD- OCH VOLVO-MODELLER
på de flesta varianter av ford Galaxy, Mondeo och S-Max som tillverkades under perioden 2006-2015 och Volvo S/V/
xC 60 och V/xC 70 tillverkade under perioden 2007-2014, är bytet av länkarmsbussningen besvärlig och tidskrävande 
arbetsprocess. 

ST har ändrat detta med sitt 
installationsset - AST5114 - 
som möjliggör byte av bussning 

utan att nödvändigtvis behöva utföra en 
fullständig demontering av länkarmen.

Följande ingår i AST5114:

A

Pressverktygsram

Tryckcylinder

Insats för avmontering av bussning

Insats för montering av bussning

Distansring för tryckcylinder

För ytterligare info om byte av 
länkarmsbussning och användning av 
AST5114 - se hela artikeln på triscan.
dk/sv under "Nyheter" 

 
MODULbASERAT SYSTEM UTVECkLAT AV pROfESSI0NELLT bRANSCHfOLk
TRISyS är modulbyggd och du bestämmer vilka moduler din version av systemet ska 
innehålla. Du bestämmer självklart även på vilka villkor du erbjuder systemet till dina 
kunder. En mycket använd modell är att erbjuda ett basissystem till ett månatligt fast 
pris och tilläggsmoduler som prissätts individuellt.
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TRISYS - NU OCkSå MED bIL- 
föRSäLjNINGSMODUL, MObILEpAY 
OCH INTEGRATION TILL DäCkSkANNER
Där är fart över hela fältet när det gäller utvecklingen av ny funktionalitet i TRISYS - vårt cloud-/webbaserade 
verkstadssystem för effektiv verkstadsdrift. Vi beskriver tre av de senaste nyheterna här och fler är på väg.

T RISyS har utvecklats i samarbete 
med flera grossister och ett 
internationellt nätverk av erfarna 

branschpersonal med praktisk erfarenhet 
i utveckling av system till verkstadsdrift. 
Med detta initiativ vill vi, tillsammans med 
grossisterna och deras verkstadskunder, 
säkra marknadsandelar för eftermarknaden, 
som är under ökad press på flera områden. 
Detta måste göras genom att lägga till 
värdefulla tjänster som skapar lojalitet och 
lönsamhet i hela värdekedjan. Målet är att 
skapa affärer för alla parter genom att 
knyta bilägarna närmare verkstaden och 
verkstaden närmare grossisten.

bilförsäljningsmodul - det blir inte lättare 
För verkstäder som redan säljer bilar eller 
de som funderar på att utöka verksamheten 
med bilförsäljning finns det goda nyheter. Det 
stora urvalet av moduler som finns i TRISyS 
har utökats med bilförsäljningsmodulen 
TRIDEAl.

Med T-SCANs skanner är det nu möjligt att 
få detaljerad däckinformation registrerad i 

TRISYS

TRIDEAl hanterar köp och försäljning 
av alla typer av fordon - både inom och 
utanför EU - och det har aldrig varit 
enklare. TRIDEAl förutsätter användning 
av e-conomics bokföringssystem. I gengäld 
är du, oavsett vilken typ av fordon det är, 
garanterad helt korrekt bokföring av alla 
artiklar och korrekt momsavräkning.

Säljer du bilar - eller funderar du på att utöka 
din verksamhet med bilförsäljning? Då kan 
TRIDEAl -modulen vara något för dig
 
betalning med Mobilepay
I TRISyS finansmodul - TRIFIN - är det nu 
möjligt att använda MobilePay-betalning. 
MobilePay är en dansk betalningslösning där 
du kan överföra pengar till andra MobilePay-
användare via din smartphone - antingen 
direkt eller via betalningsförfrågningar. Det 
finns liknande lösningar i andra länder, men 
också internationella tjänster som Apple 
Pay och Google Pay, som kan integreras i 
TRISyS. 
  
Som det är idag finns det många sätt för 
en verkstad att ta betalt för utfört arbete:

1.  Verkstaden skickar fakturor via post  
 - eller elektroniskt 

2. Kunden betalar kontant vid hämtning 

3. Kunden betalar med kreditkort vid 
 hämtning 

4. Kunden betalar med MobilePay vid  
 hämtning 

5. Kunden betalar fakturan som skickas 
 med MobilePay

Enkel och snabb betalning med MobilePay 
- andra tjänster som Apple Pay och Google 
Pay kommer enkelt att integreras i TRISYS

Genom att använda mobila betaltjänster 
som MobilePay gör verkstaden det enkelt 
för sina kunder att betala sina räkningar 
och förbättrar samtidigt verkstadens 
ekonomi.

Skanning av däckslitage och spårning 
med T-SCAN
För nuvarande eller kommande användare 
av TRISyS däckhotellösning TRITIRE finns 
det också spännande nyheter. 

Med T -SCANs handhållna skanner eller 
den golvmonterade utgåva är det nu 
möjligt - blixtsnabbt och automatiskt - att 
få detaljerad däckinformation om kunders 
fordon registrerade i TRISyS. Med en 
detaljerad rapport i handen kommer det 
att vara lätt för kunderna att dokumentera 
om det finns däck som behöver bytas ut 
och om det finns behov av en spårning av 
fordonet 

TRI EALD

Vägen till  
fler affärer  

för både dig  
och dina kunder Om du vill ha mer information om de nya modulerna, en demonstration av 

TRISyS -systemet eller en dialog om du som grossist kan ha nytta av att erbjuda 
dina verkstadskunder systemet? Eller är tiden mogen att uppdatera det system 
du redan har?  

För mer info kontakta:

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

DETALjERAD INfORMATION OM TRISYS OCH 
DEMONSTRATION...?

TRI YSS
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å småningom har användningen av 
flexrör även spridit sig till andra delar 
av avgassystemet och i samband 

med turboladdare", säger Christian lund 
Andersen, produktansvarig för flexrör hos 
Triscan och fortsätter: "Det är just den 
mångsidiga användningen som avgör vilka 
av de tre typer/konstruktioner av flexrör 
som ska användas. I utgångspunkten 
skiljer man på den maximala temperatur 
som flexröret utsätts för, men också 
om det finns särskilda krav på flexrörets 
förmåga att hantera vibrationer”.

Upp till 650° C
För bensinmotorer används flexrör med 
ett arbetsområde upp till 650 ° C vid 
den bakre dämparen. För dieselmotorer 
används denna typ av flexrör direkt efter 
partikelfiltret. 
 
Upp till 800° C
Flexrör som tål temperaturer upp till 
800° C är vanligtvis placerade i början 

av avgassystemet. Det är i denna del av 
avgassystemet att trycket är högst och 
flexröret måste därför konstrueras i en 
treskiktskonstruktion, där det innersta 
lagret är av interlocktyp.

Detsamma gäller i de fall flexröret 
används i samband med turbosystemets 
wastegate/avlastningsventil - t.ex. i VW 
Touran - i syfte att minska mängden av 
vibrationer som överförs på turboladdaren. 

Särskilda krav på vibrationsdämpning 
I användningar där det ställs särskilt höga 
krav på flexrörets förmåga att absorbera 
vibrationer - till exempel dieselmotorer 
eller 3-cylindriga bensinmotorer - 
rekommenderas att använda flexrör av 
typen softflex som visas här. även om 
det yttre lagret av flexröret är flätat i en 
öppen konstruktion – och jämfört med den 
tätare typen av fläta omedelbart verkar 
mindre stark – är det faktiskt tvärtom. 
Flätningsmetoden och den använda 

tråden ger faktiskt flexröret större styrka 
samtidigt som bättre egenskaper i 
förhållande till vibrationsdämpning.  

Triscans program av flexrör och skarvrör
Triscans program av flexrör innehåller 
57 referenser. 47 är tillverkad i en 
treskiktskonstruktion, som kan användas 
vid temperaturer under 650° C. De 
resterande 10 referenser kan användas 
vid temperaturer upp till 800° C. 8 av 
de 10 referenser är av softflex-typ och 
de resterande 2 är uniflex-rör, som kan 
anpassas för att användas för tre olika 
rördiametrar. Flexrören är gjorda av 
särskilt god kvalitet i rostfritt stål - SS 304 
- och finns beroende på typ med och utan 
skarvrör. "Flexrör lever ett utsatt liv och vi 
har därför valt att tillverka vårt program i 
extra bra och hållbara material", avslutar 
Christian lund Andersen. Triscan erbjuder 
förutom flexrör också ett program med 
totalt 18 olika skarvrör 

S

VäLj fLExRöR TILL AVGAS- 
SYSTEMET NOGGRANT
flexröret, ursprungligen utformat för att minska mängden av buller och vibrationer som avges av avgassystemet i 
ett fordon, användes ursprungligen mest mellan avgasgrenröret och avgasröret i bilar med tvärgående motor och 
framhjulsdrift.

Se vårt program i vår broschyr
- du hittar en pDf på triscan.dk/sv 
under produkter (Avgassystem)

Inre skikt

Mellanskikt

Ytre skikt

Flätad slang i metall

Flexrör i metall

Flätad slang i metall

Inre skikt

Mellanskikt

Ytre skikt

Interlock rör i metall

Flexrör i metall

Flätad slang i metall

Inre skikt

Mellanskikt

Ytre skikt

Interlock rör i metall

Flexrör i metall

Flätad slang i metall

Standard flexrör

Uniflexrör - Interlock

>650° C

>800° C

Softflex flexrör - Interlock

>800° C
Vibrationsabsorberande
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2014 avslutade Christian sin 
lärlingsplats som reservdelsexpedit 
hos Auto-G Holstebro och 

slutförde därmed sin utbildning som 
försäljningsassistent specialiserad på 
bilindustrin från Mommark Business 
College. Som färdigutbildad fortsatte han 
sin anställning hos Auto -G Holstebro fram 
till 2016 - där han väl hjälpt på vägen av 
sin flickvän - bestämde sig för att tiden 
var mogen för att prova något nytt.  

”Min flickvän skulle flytta till Århus för 
att studera och det sammanföll med att 
Triscan letade efter en katalogassistent. 
Under mina 4 år på Auto-G Holstebro 
hade jag fått kunskap och ett gott intryck 
av Triscan. Jag bestämde mig därför för 
att skicka en ansökan - och det lönade 
sig”, säger Christian.

Redan efter mindre än ett års anställning 
utsågs Christian till produktkoordinator 

och har idag produktansvar för flera 
produktgrupper - inklusive bromsskivor/-
trummor, bromsbelägg/ brickor, 
bromsmonteringssatser, bromsslangar, 
hjulcylindrar och flexrör och skarvrör för 
avgas.

Uppgifter
”Mitt arbete är väldigt varierat och 
det uppskattar jag verkligen. Inom 
de produktgrupper jag är ansvarig 

I

30-årige Christian Lund Andersen, som är född och uppvuxen i Grønbjerg i Västjylland i Danmark, fick redan som tonåring en 
inblick i bilbranschen. Hans styvfar drev en bilhandlare med tillhörande verkstad och när möjligheten dök upp att få en lärling-
splats hos en lokal grossist, hoppade han på chansen.

fRåN RESERVDELSExpEDIT TILL 
pRODUkTkOORDINATOR

för arbetar jag med utveckling och 
uppdatering - dvs vilka nya referenser 
som ska läggas till och vilka som ska 
raderas. Samtidigt måste jag se till att 
uppdatera produktinformation i vårt 
produktdata och ekonomisystem, varav 
en del används som katalogdata”.
Som produktkoordinator hos Triscan 
omfattar Christians uppgifter också 
att välja leverantörer, vilket innebär 
reseaktivitet. 

”Hittills har min reseaktivitet begränsats 
till Europa, där jag har besökt leverantörer 
och varit på mässor. Tyvärr satte 
coronapandemin stopp för en planerad 
resa till Asien, men jag har det tillgodo”. 

En annan uppgift är reklamations-
hantering. 

”I de fall mina kollegor i vår returavdelning 
inte själv kan utföra reklamationshantering, 
är det jag som tar över. Inledningsvis drar 
jag naturligtvis på min egen eller mina 
kollegors erfarenhet. I vissa fall använder 
vi vårt interna testcenter, medan vi en 
sällsynt gång involverar vår tillverkare 
eller ett oberoende testinstitut”.

Utbildning
För att Christian ska ha de bästa 
förutsättningarna för att utföra sitt 
arbete, har han genomgått en hel del 
intern utbildning. Men Christian har också 
gått på externa kurser för att utveckla 
sina färdigheter i t.ex. användningen av 
Excel. 

”Kurser hålls också internt med externa 
lärare. Vi har t.ex. en specialist från 
danska tekniska institutet (Teknologisk 
Institut) att komma förbi för att uppdatera 
våra kunskaper om fordonsindustrins 
kvalitetssäkringsstandard IATF 16949. 
Jag får ständigt frågan om det finns 
kurser eller utbildningar som jag vill gå - 
och det är jag glad över".

företagskultur
Christian trivs i den kultur han har stött 
på hos Triscan.
"Det första jag tänker på är förmodligen 
frihet under ansvar. I stor utsträckning 
får jag själv prioritera och hantera mina 
arbetsuppgifter. Jag tycker att det finns 
en positiv energi och stämning samtidigt 
med en informell ton - och det är bara 
jag”.

Anställningsförmåner
Som anställd hos Triscan erbjuds du 
ett antal anställningsförmåner som 
sträcker sig brett från pensionsavtal, 
sjukförsäkring, lunchordning, frukt, 
kaffe/te/isvatten, personalförening till 
hem arbetsplats och personalinköp.

”Jag är bl.a. medlem i vår personalförening 
"Spændebåndet". Här träffas vi till 
konserter, teaterföreställningar, 
museibesök, bowling, banko och mycket 
mer. Det är inte alltid jag har möjlighet 
att delta, men att träffa sina kollegor 
utanför normal arbetstid är alltid trevligt. 
Dessutom har jag ofta haft stor glädje av 
att få jobba hemifrån. Det är bestämt en 
tillgång för mig som skapar frihet”.

Socialt ansvar
Hos Triscan visar vi socialt ansvar på 
flera områden. För Christian har det 
inte varit avgörande för valet av Triscan 
som arbetsplats, men han uppskattar 
insatsen. 

”Jag måste vara ärlig och säga att jag 
inte tillskrev det någon vikt under mitt 
senaste jobbsökan, även om det helt klart 
betyder något för mig. Jag tycker att det 
är fantastiskt att vi i vår affärscenteravtal 
med Aarhus kommun har möjlighet att 
hjälpa människor som av okänd anledning 
har hoppat av arbetsmarknaden eller 
aldrig riktigt kommit in på det” 

äR TRISCAN DIN NäSTA ARbETSpLATS? 

Om du tänker att Triscan kan vara ett bra ställe för dig - eller någon du känner 
- att arbeta, är det en bra idé att hålla ett öga på våra jobbannonser. Du kan 
göra detta på vår webbplats, linkedIn-sida, Facebook-sida, Jobindex och på 

Motormagasinet.se. 

Du är naturligtvis också välkommen att skicka en spontan ansökan eller 
kontakta ansvarig direktör eller chef inom det arbetsområde du tror  

att du passar in i.

www.triscan.dk/sv/vakansar
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ilverkstäder har alltså inte bara 
möjlighet att erbjuda kunderna god 
service, men också möjlighet att 

säkra en extra och lukrativ inkomstkälla. 
Vårt program med verktyg, tillbehör och 
förbrukningsmaterial för professionell 
reparation av bilglas har utvecklats och testats 
i samarbete med ledande specialister inom 
bilglasbranschen. Produktutbudet erbjuds 
även i private label-varumärke till grossister 
inom fordonsindustrin, som förutom 
grundlig utbildning (träningsakademi) även 
får marknadsföringsmaterial - inklusive 
videor som görs tillgängliga.

Stenskottsreparation
Det finns flera reparationssystem för 
stenskottsreparation på marknaden, 
men inget annat fungerar lika bra på de 
fyra viktigaste parametrarna:

• Hastighet – reparation av stenskott  
 på bara 5 minuter
• Detalj – alla kan göra jobbet efter en  
 kort introduktion
• Reparationskvalitet – trevligare  
 reparationer med längre livslängd
• Rörlighet  – kräver ingen åtkomst till 
 ström, tryckluft eller liknande

Inom stenskottsreparationer sätter 
vi helt nya standarder för hastighet, 
enkelhet och reparationskvalitet. 
Stenskottsreparationer kan jämföras 
med andra reparationssystem - med 
vår 3-i-1 reparationsbro och med ett 
minimum av träning - utföras på bara 
5 minuter och med en framgångsgrad 
på 95-98% - och just därför passar 
lösningen även för bilverkstäder.

Reparationsprocessen, som varken 
kräver tillgång till ström eller 
vakuumutrustning, är mobil och kan 
därför även utföras hos kunden. Beroende 
på behov finns reparationssatserna i fyra 
olika versioner. Innehållet och nödvändiga 
förbrukningsvaror kan beställas separat.

Vindrutebyte
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 behov finns reparationssatserna i två 
olika versioner. Innehållet och nödvändiga 
förbrukningsvaror kan beställas separat    

b

kAN bILRUTEREpARATION VARA 
ETT LUkRATIVT AffäRSOMRåDE 
föR bILVERkSTäDER?
När du använder marknadens snabbaste, bästa och mest användarvänliga lösningar är svaret: jA! Vårt program, som 
inkluderar patenterad teknologi, sätter nya standarder för reparation av bilglas.

“Vårt program med verktyg, tillbehör och förbrukningsmaterial för  

professionell reparation av bilglas har utvecklats och testats i samarbete  

med ledande specialister inom bilglasbranschen„
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ed vårt nya program av hjulnav 
kommer verkstäderna att 
få möjlighet att erbjuda ett 

alternativ till OES. Och detta förstås 
utan att kompromissa med kvaliteten. 
Vår produktion av hjulnav är föremål 
för fordonsindustrins strikta krav på 
kvalitetsstandard IATF 16949. 

Programmet stöttar och kompletterar 
vårt program av andra hjulnavstyper 
samt vårt program inom hjullager och 
spindlar.  

Se www.triscan.dk/sv under meny-
punkten "Produkter" för ytterligare 
information 

NYHET: HjULNAV TILL  
pOpULäRA MODELLER MED 
GENERATION 1 HjULLAGER
Till den högfrekventa delen av flottan introducerar vi nu eftermarknadens bredaste utbud av generation 1 hjulnav i 
OE-kvalitet. programmet är tills vidare på 88 referenser, med stort fokus på bilmodeller från framför allt VAG, men också 
bl.a. bMW, ford, Mercedes och pSA.

Bild överst:
exempel på hjulnav 853529017 för bl.a. 
Audi, Seat, Skoda och VW

M mer än tre årtionden har samarbetet 
mellan Budweg och Triscan 
utvecklats positivt, och med det 

senaste initiativet har båda företagen 
höga förväntningar till att denna utveckling 
ska fortsätta. Morten K. Vammen, CCO 
hos Triscan säger: "Kort efter utbrottet 
av Corona-pandemin såg vi de första 
tecknen på utmaningar när det gäller 
tillgängligheten på bildelar - och situationen 
har verkligen inte förändrats till det bättre". 

Av denna anledning har Budweg och Triscan 
nu beslutat att intensifiera sitt samarbete 
i syfte att öka tillgängligheten av bromsok 
som levereras av Triscan. ”Vi har många 
kunder i Nordeuropa som känner till och 
uppskattar Budwegs oöverträffade kvalitet 
och hållbara renoveringsprocess. Vi är 
därför riktigt glada att vi nu kan göra deras 
vardag lite enklare. Alla kunder kommer 
att uppleva en markant förbättrad nästa 
dag leverans, medan kunder i närheten 
av Triscans lager också kommer att kunna 
uppnå en betydande förbättring av samma 
dags leveranser, säger Morten Vammen.  
 
Samtidig som att Triscans kunder 
kommer att se betydande förbättringar 

av tillgängligheten av Budweg-bromsok 
är det samma tillfället för Triscan-
delar: ”Vi har haft omsättningstillväxt 
genom coronapandemin och har därför 
disponerat offensivt när det gäller inköp. 
Vi får därför regelbundet stora leveranser 
från våra tillverkare och har därför inte 
drabbats så hårt av leveransförmågan 
som i branschen i allmänhet. Vi är därför 
också väldigt glada över att kunna göra 
våra kunders vardag enklare inom de 48 
Triscan produktgrupperna  med mer än 50 
000 artikelnummer i originalkvalitet, som 
vi lagrar”, förklarar Morten Vammen, CCO 
hos Triscan.  

OM bUDWEG
Budweg har sitt huvudkontor och 
produktion i Danmark och är uteslutande 
specialist på bromsok, medan företaget 
har en av Europas nyaste och modernaste 
produktionsanläggningar. I över 40 år har 
Budweg odlat kvalitet och utvecklat unika 
kompetenser inom exakt bromsok.

Budwegs sortiment av bromsok består 
av både renoverade och nyproducerade 
bromsok- alla med 5 års garanti. För både 
renoverade och nyproducerade bromsok 

gäller det, att Budwegs produkter matchar 
eller överträffar originalprodukten när det 
gäller kvalitet.
För alla Budwegs bromsoksprodukter 
gäller det att både materialval och 
tillverkningsprocessen är inriktad på att 
optimera produktens kvalitet och livslängd. 
Till exempel används mässings- eller 
teflonbussningar  istället för billiga alternativ 
och kolvar med hård kromyta. Budwegs 
fokus på material och produktionskvalitet 
innebär att företagets totala klagomål för 
bromsoksprodukter är blygsamma 0,3%. 
 
Tyvärr är inte alla bromsok lämpliga för 
renovering, vilket hos Budweg är en mycket 
hållbar process. Hos Budweg används 
endast 20% av energin som används för 
att producera en ny och reningsprocessen 
sker i en sluten process där vattnet 
återvinns. 

Budweg är därför heller inte en lågpris 
produkt, men ett rätt val när säkerhet, 
livslängd och hållbarhet prioriteras 

I

Med ett gemensamt initiativ från budweg och Triscan kommer tillgängligheten för grossister och därmed verkstäder att  
förbättras avsevärt. Det lagrade produktutbudet ökar inte bara från ca. 2 300 till över 3 500 referenser, men också lager- 
behållning på referensnivå har ökat vid Triscans tre lager.

bETYDLIGT ökAD TILLGäNGLIGHET 
föR bUDWEG bROMSOk  
LEVERERADE AV TRISCAN

WWW.bUDWEG.COM
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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
Chokewire 
Diesel 
EGR-ventiler
Filter 
Gasreglage
Gaswire
Hastighetsmätare-wire  
Kamaxelposition sensorer
Kamkedjesats 
Kamremmar, vattenpump sats 
Kamrem sats 
 Kamremmar  
 Micro-V remmar
 Packboxar  
 Spännrulle  
 Stödhjul
 Vibrationsdämpare
lambdasonder 
luftmassemätare
MAP sensorer 
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

MOTOR

Anti-friction spray 
Axlar 
Bultsats, svänghjul 
Damasksats 
Drivknutar 
Knutkors 
Kopplingar, diverse
Kopplingar/kopplingssats 
 Kopplingscylindrar
 Packboxar
 Styrbussningar, urtrampningslager
 Styrlager
 Urtrampningslager 
 Urtrampningssats, koppling aktivering
Kopplingswire
Oetiker klammer 
Stödlager  
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

DIVERSE

Bladfjädrar 
Bussningar 
Fjäderbenslager 
Fjäderbenslager sats
Fjäderkrampa
Framvagnsdelar  
Hjullagersats 
Hjulnav 
Manschetter 
Servopumpar 
Servostyring  
Spiralfjädrar  
Stabilisatorstänger 
Standard lager
Styrdämpare 
Styrväxlar 
Stötdämpare
 Protection kit
 Mounting kit

CHaSSI

Gasfjädrar/elektrisk gasfjädrar
Huvwire 
Parkeringssensorer 
Stenskottsreparation
Torkarblad
Universell torkargummi
Vindruteutskärning

KaROSS

C H

AlU-flexslangar
EGR-kylare
EGR-rör
Kylarlock
Kylarslangar
Sköljningsverktyg - kylsystem
Termostater
Vattenpumpar
Vattentemperatursensorer
Värmeslangar

KYl-/VÄRMSYSTEM
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Naverland 25-27, DK-2600 Glostrup

Tlf.: +45 87 43 33 00

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com


