
Manchetprogram

Her finder du det hele - 
både vognspecifik og universal... 

Drivakselmanchetter

Tandstangsmanchetter

Styre- og 
bærekugle manchetter



Indhold                         Side

Kvalitet, udvalg og tilgængelighed

Vognspecifikke drivaksel - og tandstangsmanchetter

Duraboot drivaksel- og tandstangsmanchetter

Universale drivaksel- og tandstangsmanchetter

Styre- og bærekuglemanchetter

Værktøj og tilbehør

2

3

 4 - 5

6 - 7

8

9-10

TRISCAN smartparts 
- the smart choice

Triscan a/s er en 100% dansk virksomhed. Siden grundlæggelsen i 1976 har 
Triscan gennem konceptskabelse, markedsføring og distribution af reservedele til 
det professionelle frie eftermarked skabt sig en væsentlig position på det skandi-
naviske marked og en stærkt stigende afsætning i resten af Europa.

Programmet omfatter 32 produktgrupper med mere end 50.000 varenumre og 
bliver distribueret fra vores 4 lagre ud til mere end 22 lande.

Triscan er aktionær og partner i Partslife, der tilbyder miljøledelsessystemer på 
det frie eftermarked. Partslife sikrer, at produkter genvindes og bortskaffes på en 
miljøvenlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler på området.

Reservedele i 
OE kvalitet
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Kvalitet, udvalg 
og tilgængelighed

Kvalitet
Vores mere end 37 års know-how ligger til grund for kvalitetssikringen af vores 
produkter. Alle vognspecifikke dele er produceret i henhold til OE-specifikationer 
og alle vores dele er produceret i henhold til kvalitetsnormerne DIN EN ISO 
9001.  

Udvalg
Vores brede program af manchetter sikrer en optimal løsning for hver enkelt 
af vores kunder. Du får et komplet produkt med alle nødvendige dele så du kan 
udføre en professionel montage. Afhængigt af den valgte løsning, tilbyder vi 
også et udvalg af monteringsværktøjer og tilbehør.

Tilgængelighed
Kombinationen af en høj dækning af alle europæiske og asiatiske køretøjer, en 
høj lagerbeholdning og vores effektive, logistiske setup gør tilgængeligheden af 
vores produkter unik. 

Du finder vores produkter på...

TRI EBW triweb.triscan.dk
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Vognspecifikke drivaksel- og  
tandstangsmanchetter

Vognspecifikke drivaksel- og tandstangsmanchetter fra 
Triscan er skræddersyet og nøje afstemt i forhold til hver 
enkelt bilmodel. 

Med Triscans bredt dækkende program af manchetter til 
både europæiske og asiatiske bilmodeller, er du i meget 
gode hænder.

Hos Triscan er alle nøvdvendige enkeltdele, der kræves for 
at udføre en korrekt og professionel montage, som f.eks. 
fedt, spændebånd, bolte osv., omfattet af leverancen.

FORDELE...

OE kvalitet

Meget høj dækning

Også til asiatiske modeller

Et komplet produkt med alle nødvendige 
enkeltdele









triweb.triscan.dk TRI EBW
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Drivakselmanchetter

Duraboot drivakselmanchetter kan bruges i de fleste biler. 
Med et udvalg på kun 8 forskellige manchetter er det muligt 
at opnå en næsten 100% afdækning af den europæiske 
vognpark. 
 
Én af de væsentligste fordele ved Duraboot manchetter i 
forhold til universalmanchetter er, at det ikke er nødvendigt 
at tilpasse manchetten forud for montering.

Alle varianter leveres med rustfri spændebånd.

Monteringskegle AIR-TOOL

Varenummer ø Aksel ø Led Højde

8540 10 80-96 25-30 90

8540 11 73-88 19-23 106

8540 12 86-103 27-32 119

8540 13 80-96 23-28 112

8540 14 70-84 26-31 84

8540 15 76-91 24-29 92

8540 16 74-89 22-26 99

8540 17 60-72 23-28 104

Alle mål er i mm

Specifikation   

Meget høj dækning med kun 8 
drivakselmanchetter

Tilskæring ikke nødvendig

Komplet produkt med alle nødvendige 
enkeltdele

Ingen afmontering af henholdsvis led/
drivaksel

Nem montering med monteringskegle 
eller AIR-TOOL

Reparationstiden forkortes betydeligt


 











FORDELE...
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Tandstangsmanchetter

Biler UDEN servostyring

Biler MED servostyring

8500 210

8500 220

8500 230

8500 240

8500 250

8500 260

8500 210P

8500 220P

8500 230P                                                  

Varenr. 

Duraboot tandstangsmanchetter kan anvendes i 
langt de fleste biler. Med kun 9 forskellige man-
chetter er det muligt at opnå en næsten 100% 
dækning af den europæiske vognpark.

Én af de væsentligste fordele i forhold til univer-
sal manchetter er, at det ikke er nødvendigt at 
tilskære manchetten før montering.
 
Den medfølgende monteringskegle sikrer hurtig 
og enkel montage. 

Høj dækning med kun  9 tandstangs- 
manchetter

Tilskæring af manchetten er ikke
nødvendig

Komplet produkt med alle nødvendige 
enkeltdele

Enkel montering med monteringskegle 

Reparationstiden forkortes betydeligt


 









FORDELE...

TRI EBWtriweb.triscan.dk
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Drivakselmanchetter

8540 18

8540 19

8540 22

Duraboot drivakselmanchetter er for en række køretøjer et 
praktisk alternativ til de vognspecifikke manchetter.

Ved at bruge vores Quick-Fit-manchet undgår du næsten 
helt at skulle adskille noget som helst.

I alle fem varianter medfølger bl.a. rustfrie spændebånd i 
stål ved levering. 

Praktisk alternativ til den vognspecifikke 
manchet

Et komplet produkt med alle enkeltdele 

Ingen afmontering af henholdsvis led/
drivaksel

Enkel montering ved hjælp af monter-
ingskeglen eller AIR-TOOL værktøjet

Reparationstiden forkortes betydeligt


 









Quick-Fit

Monteringskegle AIR-TOOL

Quick-Fit manchetten er en delt klæbbar man-
chet der i splejsningen er forsynet med fer og 
not.

Adskillelse af komponenter såsom drivaksel, 
led, hjul osv. er ikke nødvending ved montage af 
denne type manchet. 

FORDELE...
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8540 20

8540 21 

MAXI

Med monteringsspray



Universal
tandstangsmanchet

 A     Ø 12 mm
 B     Ø 24 mm
 C     Ø 32 mm
 D     Ø 42 mm
 E     Ø 54 mm
 F     Ø 48 mm
 G     Ø 42 mm
 H     Ø 38 mm
 I     Ø 30 mm

BI H G F E D C A

Triscans Universal tandstangsmanchet er anven-
delige til et stort antal af køretøjer og et praktisk 
alternativ til den vognspecifikke manchet. 

Den simple håndtering muliggør en brugervenlig 
og problemfri montering.

Tandstangsmanchetten kan tilskæres i begge 
sider, så diameteren tilpasses tandstangen og 
styrestangen.

Specifikation

Praktisk alternativ til den vognspecifikke 
manchet

En lang række af tilpasningsmuligheder 

Komplet produkt med alle nødvendige 
enkeltdele


 





VIDSTE DU, AT...

Triscan har Europas bredeste program 

inden for styretøjsdele til det frie efter-

marked med mere end 5.500 referencer. 

FORDELE...

TRI EBWtriweb.triscan.dk
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Varenr. 8500 1



Styre- og bærekugle
manchetter 

ø

Ø

8501 2510 25 10

8501 2810 28 10

8501 2914 29 14

8501 3312 33 12

8501 3315 33 15

8501 3614 36 14

8501 3817 38 17

Varenr.          Ø*      ø*

*Diameter i mm

I tilfælde hvor en skade på manchetten ikke 
påvirker funktionen af styre- eller bærekuglen kan 
en komplet udskiftning undgås.

Med kun 7 forskellige typer manchetter kan du 
udføre næsten enhver reparation professionelt.

Ligeledes ved vores manchetter til styre- og 
bærekugler leverer vi et komplet produkt med 
alle nødvendige enkeltdele. 

* 8501 2510 + 8501 2810 + 8501 2914 + 8501 3312 + 8501 3315 + 8501 3614 + 8501 3817

8501 35105* 8501 3614 8501 3817

the smart 
choice

8501 33158501 2510 8501 2810 8501 2914 8501 3312

Meget høj dækning

Komplet produkt med alle nødvendige 
enkeltdele





Specifikation

FORDELE...
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Værktøj og tilbehør

1 2

3 4

Konisk monteringsværktøj

Brug montagekeglen ved montering af universal 
og Duraboot drivakselmanchetter, sikrer en hur-
tig og nem montering. Den glatte overflade på 
keglen giver en let montering ved samtidig brug 
af monteringssprayen.

Montagespray

For at sikre en optimal, glidende montering af 
manchetten på montagekeglen, anbefaler vi brug 
af montagespray.

Glidemidlet består af en speciel voks og silikone 
blanding.  

AIR-TOOL

For at opnå en enkel, hurtig og professionel 
montering af universal og Duraboot drivaksel-
manchetter, anbefaler vi at bruge vores 
AIR TOOL.

Arbejdstryk på 4-7 Bar

Leddiameter op til 120 mm

Regulerbart lufttryk

Brudstærkt kunststofhus

Vedligeholdelsesfri











TRI EBWtriweb.triscan.dk

9

Varenr. 8541 100

Varenr. 8541 070

Varenr. 8541 103



Værktøj og tilbehør

Triscan har 21 varenumre i spændebånd til drivakselmanchetter i 
Oetiker/Jurid typen, som alle bliver leveret i 10 stk. pakke. 

Spændebåndsprogrammet er inddelt i tre undergrupper: standard, 
universal eller rustfri stål (til drivaksler af termoplast). 

Bestillingsnummeret er informativt, dvs. de sidste 4-5 
numre angiver spændvidden. Eksempelvis har varenummeret 8541 
2531 en spændvidde på 25-31 mm.  

Standard

Artikel Ø Bredde 
8541 2531 25-31    7
8541 2935 29-35    7
8541 7379 73-79    7
8541 8086 80-86    9
8541 8188 81-88    7
8541 8592 85-92    7
8541 8793 87-93    9
8541 9097 90-97    7
8541 94100 94-100    9
8541 96103 96-103    7
  
 
  
8541 2667 26-46    6
8541 61134 61-126    8

8541 26134 26-46    6
 61-126    8 

 
  
8541 2430 S 24-30    9
8541 3137 S 31-37    9
8541 3844 S 38-44    9
8541 7379 S 73-79    9
8541 8086 S 80-86    9
8541 8793 S 87-93    9
8541 94100 S 94-100    9
8541 101107 S 101-107    9

Universal / Universalsæt 

Rustfri

Spændebånd til drivakselmanchetter

Montagetang

Gummimanchetter
For at sikre en professionel og problemfri udskift-
ning anbefaler vi, at du anvender vores montage-
tang (Triscan ref.: 8541 8) til montering af alle 
bånd til gummimanchetter.

Drivakselmanchetter i termoplast
Med vognspecifikke drivakselmanchetter i ter-
moplast skal spændebåndene monteres med 
korrekt tilspændingsmoment. Til dette formål 
anbefaler vi brug af vores monteringsværktøj 
(Triscan ref.: 8541 10) med mulighed for  
tilkobling af momentnøgle.

Begge tænger strammer og lukker hulbåndet i 
én proces og sikrer dermed en korrekt og holdbar 
lukning af båndet.

10

Varenr. 8541 8

Varenr. 8541 10



Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: +45 86 22 58 11 Fax: +45 86 22 58 77

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com

9992 8541 DK

the smart choice


