
bremseslanger
Højere konkurrenceevne

Øget rentabilitet

Kunde tilfredshed

Bedste dækning i Europa

Enestående ordre-beholdning

Mere end 2.500 referencer

Fremstillet i henhold til OEM 
specifikationer

TS 16 949 certificeret produktion

OE på flere bilmærker
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HVORFOR SKULLE VI DET?

      Øget rentabilitet

      Højere konkurrenceevne

      Kundetilfredshed
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• Større tilgængelighed

• Optimering af ressourcer

• Effektivt indkøb

• Reduceret lagerværdi

• Større lager rotation

• Cash flow & driftskapital

• Fokus på kerneprodukter



HVAD ER SÅ SPECIELT?

Bedste dækning i Europa
Med mere end 2.500 referencer har Triscans 
bremseslangeprogram den bedste dækning i Europa 
herunder Chevrolet, Hyundai, Kia, Mazda, Suzuki 
og Toyota. Ved at tilføje Trican bremseslanger til 
dit produktprogram kan du tilbyde dine kunder 97% 
dækning af den europæiske bilpark.  

Enestående ordrebeholdning

Med mere end 200.000 bremseslanger på lager 
og et fremragende logistisk setup, er leveringstid 
ikke længere et problem. Du kan: 

• Reducere dit eget lagerniveau
• Håndtere hasteleveringer meget nemt
• Forbedre din ordrebeholdning med op til 97% 

OEM specifikationer
Alle slanger er fremstillet i henhold til OEM specifika- 
tioner. Det betyder, at alle fittings, beslag, beskyttelse 
etc. er 100% svarende til den originale bremseslange, 
hvilket giver den bedst mulige løsning med hensyn til 
sikkerhed og installation.

Et komplet produkt
Sammen med bremseslangen leverer Triscan også 
banjo bolte og skiver, i de tilfælde hvor det er en del 
af OES. Både med hensyn til sikkerhed og installation 
er dette naturligvis en anden fordel du får med 
Triscan bremseslanger.

Den nye generation
Flere af VAG gruppens nyere bilmodeller er udstyret 
med bremseslanger designet som en kombination af 
både slange og rør. Triscans bremseslangeprogram 
er naturligvis også omfattet af denne nye type 
bremseslange.



Hvad med kvaliteten?

Certifikater og standarder
Triscans bremseslanger er underlagt bilindustriens 
krav: 

• TS 16949
• ISO 14001
• DOT

Produktion og 100% kontrol
Fremstillingsprocessen, herunder fremstilling af 
slangen, fittings, beslag og overfladebehandling 
udføres under samme tag. På denne måde sikres 
fuld kontrol af hvert enkelt trin i fremstillings- 
processen, der afsluttes med en tryktest af hver 
eneste bremseslange.

Slangen
Opfylder og overstiger SAE J1401, DOT, FM-
VSS 106 samt OEM specifikationer. Ved at gøre 
således er alle krav med hensyn til ydeevne, 
mærkning og samling opfyldt. Dette inkluderer en 
tryktest hvor slangen skal kunne modstå et tryk 
på mere end 80 bar/1160 PSI.

Uvildig og sammenlignende tests
Udover den løbende kvalitetssikring som udføres 
under fremstillingen, er Triscan bremseslanger 
også stikprøvemæssigt underlagt uvildige og  
sammenlignende tests udført af uafhængige 
testinstitutter såsom Teknologisk Institut.
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EPDM  Ethylene Propylene Diene Monomer (gummi)
PE  Polyethylene
PVA Polyvinyl Alcohol
SBR Styrene Butadiene Rubber (gummi)
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