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Autoglas - reparation og udskæring



Reservedele til 52 bilmærker

PATENTED

Meget mere end en reservedel

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D

Hvem er vi - og hvad kan vi?
Triscan a/s er en 100% dansk virksomhed, som gennem konceptskabelse,  
markedsføring og distribution har skabt sig en væsentlig position på det skandinaviske 
automotive eftermarked og en stærkt stigende afsætning i resten af Europa. 
Produktprogrammet omfatter autoreservedele samt værktøj og forbrugsvarer til 
ruderparation og -udskæring. 

Hurtig levering Mere end 50.000 lagerførte varer

Online bestilling via TriWeb/TecCom 48 produktgrupper

Høj leveringsevne Effektiv kvalitetssikring

Hver dag udgår der varer fra Triscans 3 distributionscentre i Brabrand, Glostrup samt i 
Iserlohn i Tyskland - til 39 markeder i Europa.

OE kvalitet

Bredt dækkende 
programmer

Vores program af værktøj, tilbehør og forbrugsmaterialer til professionel  
reparation af autoglas er udviklet og testet i samarbejde med førende 
specialister i autoglasbranchen.

Programmet omfatter patenteret teknologi, der positionerer os som førende 
leverandør af løsninger indenfor reparation og udskiftning af autoglas. 

Produktprogrammet tilbydes også i private label brand til grossister i  
autobranchen, der foruden grundig oplæring (træningsakademi) også får 
markedsføringsmateriale - herunder videoer stillet til rådighed. 

Indenfor stenslagsreparation sætter vi helt nye standarder for hastighed, 
enkelthed og reparationskvalitet.

Stenslagsreparationer kan i forhold til andre reparationssystemer - med 
et minimum af oplæring - udføres på blot 5 minutter og med en succes-
rate på 95-98%.

Reparationsprocessen, der hverken kræver adgang til strøm eller 
vakuumudstyr, er mobil og kan derfor også udføres hos kunden.

Afhængigt af behov findes reparationssættene i fire forskellige udgaver. 
Indholdet og de nødvendige forbrugsmaterialer kan bestilles separat.

Få detaljeret information på de følgende sider...

Med egenudviklede værktøjer sætter vi også nye standarder for 
hastighed, enkelthed og reparationskvalitet indenfor rudeudskæring. 

Ved anvendelse af vores udskæringssæt, kan udskæringsarbejdet - med 
et minimum af oplæring - ikke kun udføres langt hurtigere, men også af 
blot én person og med alle typer skæretråd.

Afhængigt af behov findes udskæringssættene i to forskellige udgaver. 
Indholdet og de nødvendige forbrugsmaterialer kan bestilles separat.

Få detaljeret information på de følgende sider...

Enestående patenteret teknologi,   
værktøj, tilbehør og forbrugsvarer

Stenslagsreparation

Rudeudskæring

 

Se demonstrationsvideoer på  

www.triscan.dk/autoglas
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Opvarmning/nedkøling på 3 min.

Tryk-/vakuum udøres på 60 sek.Udfyldning

Hærdning på 30 sek.

STENSLAGSREPARTION

Pænere reparationer med længere 
levetid

Vores specialudviklede resin adskiller sig på flere 
måder. Resinens særlige viskositet sikrer, at den  
flyder ud i selv de mindste revner, hvilket har betydning 
for hvor effektiv stenslagets revner sammenføjes 
og derved reparationens kvalitet og levetid. Resinen 
adskiller sig endvidere ved ikke at gulne over tid. 
Herved opnås en pænere reparation.

Men også vores pit filler adskiller sig på flere om-
råder. Ligesom resinen gulner den ikke over tid og 
derudover er den kendetegnet ved en meget høj 
slidstyrke. Herved sikres både lang levetid og en 
pænere reparation. 

Ny standard for både hastighed, enkelthed, 
reparationskvalitet og mobilitet

Der findes adskillige systemer til stenslagsreparation 
på markedet, men ingen andre performer lige så 
godt på de fire nok væsentligste parametre:

• Hastighed
• Enkelthed
• Reparationskvalitet
• Mobilitet 

Stenslagsreparation på blot 5 minutter

Med vores 3-i-1-proces kan en stenslagsreparation 
udføres på blot 5 minutter. Efter almindelig forberedelse 
og oprensning af stenslaget udføres følgende procestrin 
med vores egenudviklede og patenterede reparationsbro:

1. Opvarmning til 60oC og nedkøling til 20oC på 3 min.
2. Udfyldning og tryk-/vakuumproces på 60 sek.
3. Hærdning (LED UV-hærding 30 sek. og med  

95-98% usynlighed efter hærdning)

På værkstedet eller hos kunden

De fleste reparationsprocesser til stenslag inkluderer 
anvendelse af vakuumteknologi, hvilket ofte gør mobil 
anvendelse til en udfordring. Med vores egenudviklede 
og patenterede tryk-/vakuumteknologi kan reparationer 
lige såvel udføres hos kunden som på værkstedet. 
En stenslagsreparation kræver INGEN adgang til 
strøm eller lignende.   

Alle kan efter en kort introduktion  
udføre arbejdet

Vores system er så enkelt at arbejde med, at ALLE 
- efter en kort introduktion - kan udføre arbejdet. 
Der kræves altså INGEN særlige forudsætninger. 
Det er derfor oplagt for autoværksteder at tilbyde 
deres kunder denne service. Efter en kort introduktion 
og træning er man igang.    

I private label og med alt hvad du  
behøver for at komme godt igang 

Produktprogrammet tilbydes også i private label i 
grossistleddet. Foruden den obligatoriske oplæring 
og træning af grossistens personale, tilbyder vi 
også markedsføringsmateriale, så man som grossist 
kommer godt og hurtigt fra start, eksempelvis:

• Programbrochure
• Demonstrationsvideo med egne medarbejdere
• Hjemmeside setup med kundesupportfunktion
• Stenslagsplaster med telefonnummer

Se demonstrationsvideoer på www.triscan.dk/autoglas
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K4200C

K4200E

SÆT TIL RUDEREPARATION

K4200D

Varenummer Navn

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1 sort pom.

4008 Lader for K4213-2 / K4215A

3027 Ladekabel for K4213-2 / K4215A

K4221-1 Boremaskine 3,6V opladelig

Batterilader til boremaskine 220V 

K4212-5 Glasbor, 5 stk.

K4214 Spejl

K4208-1 Vakuumstempel og 10 ml. sprøjte

3015 Sprøjte og nål 1 ml.

K4230 Linerfilm, 5 stk.

K4210 Linerfilm rulle

K4211 Barberblade, 5 stk.

910028TRI Resin sæt 1

910028 Resin, 5 ml.

910022TRI Pit filler sæt 2 

910022 Pit filler, 5 ml.

910013 Polish, 10 ml.

Lighter

Varenummer Navn

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1 sort pom.

K4213 Reparationsbro

K4215A UV-lampe (LED)

3027 Ladekabel for K4213-2 / K4215A

K4221-1 Boremaskine 3,6V opladelig

Batterilader til boremaskine 220V 

K4212-5 Glasbor, 5 stk.

K4214 Spejl

K4208-1 Vakuumstempel og 10 ml. sprøjte, 2 sæt

3015 Sprøjte og nål 1 ml.

K4220 Stenslagsåbner, 2 stk.

K4219 Revneåbner

K4230 Linerfilm, 5 stk.

K4210 Linerfilm rulle

K4211 Barberblade, 5 stk.

K4207 Gel

K4203 Resin, 20 ml. 

K4205 Pit filler, 5 ml. 

910013 Polish, 10 ml.

Varenummer Navn

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1 sort pom.

3027 Ladekabel for K4213-2 / K4215A

K4214 Spejl

K4208-1 Vakuumstempel og 10 ml. sprøjte

3015 Sprøjte og nål 1 ml.

K4230 Linerfilm, 5 stk.

K4211 Barberblade, 5 stk.

K4202 Resin, 5 ml. 

K4205 Pit filler, 5 ml. 

910013 Polish 10 ml. 

• Stenslagsreparation på blot 5 minutter 

• Pænere reparationer med længere levetid 

• På værkstedet eller hos kunden

• Alle kan efter en kort introduktion udføre arbejdet 

 

Se demonstrationsvideoer på  

www.triscan.dk/autoglas



                

Se demonstrationsvideoer på www.triscan.dk/autoglas

K4200G

K4200M

SÆT TIL RUDEREPARATION

Varenummer Navn

K4213-2 Reparationsbro 3-i-1 sort pom.

3027 Ladekabel for K4213-2 

k4202-2 Pipetter 0,15 ml. 10 stk 

K4221-1 Boremaskine 3,6V opladelig

Batterilader til boremaskine 220V 

K4214 Spejl

K4230 Linerfilm, 5 stk.

K4208-1 Vakuumstempel 3 stk. og 10 ml. sprøjte 1 stk.

3015 Sprøjte og nål 1 ml.

K4220 Stenslagsåbner, 1 stk.

910028 Resin, 5 ml.

910022 Pit filler, 5 ml.

910013 Polish, 10 ml.

K4211 Barberblade, 5 stk.

K4212-5 Glasbor, 5 stk.

Varenummer Navn

K4211 Barberblade 5stk

K4230 Linerfilm 5 stk

K4221-1 Boremaskine 3,6v opladelig

Batterilader til boremaskine 220V 

K4208-1 Sort plastic stempel vakuum

K4212 Tynd glasbor 2 stk.

K4214 Spejl

910013 Pit Polish 10 ml.

910022 Pit filler 3 ml.

4026 syl f. rep-sæt

K4213-3 Reparationsbro 2-i-1

k4202-2 Pipetter 0,15 ml. 10 stk 

DEMONSTRATIONSVIDEOER

Se demonstrationsvideoer på www.triscan.dk/autoglas



 

Se demonstrationsvideoer på  

www.triscan.dk/autoglas

FORBRUGSMATERIALER, TILBEHØR OG VÆRKTØJ RUDEREPARATION

K4208-1

Vakuumstempel og 10 ml. 
sprøjte

K4210

Linerfilm rulle

K4211

Barberblade 5 stk.

K4212-5

Glasbor 5 stk. pak.

K4213-2

Reparationsbro 3-i-1 sort pom.

K4213

Reparationsbro

4026

Syl

K4215A

UV-lampe led 30 sek.

K4220

Stenslagsåbner

K4221-1

Boremaskine 3,6V opladelig

K4230

Linerfilm 5 stk.

K4202

Resin 5 ml.

K4205

Pit filler 5 ml.

910013

Pit Polish 10 ml.

K4203

Resin 20 ml.

3015

Sprøjte og nål 1 ml.

K4207

Gel

910028TRI

Resin sæt 1

910022TRI

Pit filler sæt 2

K4213-1

Reparationsbro med vippearm

K4227

Spids for stenslagsåbner

K4202-2

K4202-1

Pipetter 10 stk. + vakuumstempel

Pipetter 0,15 ml. 10 stk.

K4220

Indsats

K4213-3

Reparationsbro 2-i-1



K4214 4008

FORBRUGSMATERIALER, TILBEHØR OG VÆRKTØJ 

 
Se demonstrationsvideoer på www.triscan.dk/autoglas

Vores specialist på området, Emil Grøndal, står klar til at tage imod kunder, men kommer naturlig-
vis også gerne på besøg.

I vores nye showroom er der rig lejlighed for selv at prøve kræfter med både stenslagsreparation og 
rudeudskæring. Efter en kort introduktion - og under kyndig vejledning af Emil - er man som gæst selv i 
gang med at udbedre et stenslag. Man får altså ikke kun mulighed for at se, hvor utroligt hurtigt Emil 
kan reparere et stenslag, men også syn for at man, uden forudgående kendskab til stenslagsrepa-
ration, selv kan gøre det. Netop derfor er det en oplagt mulighed for værksteder for at skabe sig en 
ekstra indtægtskilde.

For værksteder, som har mod på at kaste sig ud i rudeudskiftning, omfatter Triscan Windscreen Pro 
Tools programmet også enestående løsninger til dette formål. I vores nye showroom er hele Triscan 
Windscreen Pro Tools programmet naturligvis udstillet.

Der er rig mulighed for at se de forskellige produkter på hylderne i showroomet – og du får selvfølgelig 
mulighed for selv at lave en stenslagsreparation.

SHOWROOM

3027

Ladekabel

220V stik for ladekabelSpejlRevneåbner

K4225

Pakning for vakuumstempel

K4223

Sugekopsæt for UV-lampe, 
revneåbner og spejl - 4 stk.

K4219



RUDEUDSKÆRING

Enkel og effektiv trådfastgøresle

Gennemføring af tråd med trådstarter

Sugekopmodhold - den 3. hånd

Modhold med sugekop

Udskæring

Interiørbeskytter med sugekop

Instrumentbordsbeskytter

Udtagning

Ved anvendelse af vores to typer beskyttere

• lige med sugekop
• instrumentbord

er det nemt at undgå at beskadige interiøret under 
udskæringsprocessen.   

Der findes adskillige systemer til rudeudskæring på 
markedet, men vores udmærker sig i særdeleshed på 
følgende områder.

• Hastighed
• Ressourceforbrug
• Også velegnet til vanskelige rudetyper

Systemet kan benyttes med alle trådtyper:
 
• Trekanttråd
• Firkanttråd
• Fibertråd (trækstyrke 260 kg.)

Trådfastgørelse på både sugekopmodhold og modhold 
foregår enkelt og effektivt.

Vores udskæringssystem er super nemt at anvende 
og alle kan efter en kort introduktion foretage en 
rudeudskæring.   

Vores sugekopmodhold fungerer som en en ekstra 
hånd. Af den grund kan rudeudskæring udføres af 
blot én person. Sugekopmodholdet flyttes nemt 3-5 
gange ifm. med udskæringsprocessen.  

Produktprogrammet tilbydes også i private label i 
grossistleddet. Foruden den obligatoriske oplæring 
og træning af grossistens personale, tilbyder vi 
også markedsføringsmateriale så man som grossist 
kommer godt og hurtigt fra start, eksempelvis:

• Programbrochure
• Demonstrationsvideo med egne medarbejdere
• Hjemmeside setup med kundesupportfunktion

På mange bil- og varevognsmodeller kan plads- 
forholdene være en udfordring. I sådanne tilfælde 
kan standardværktøj ikke anvendes uden at det 
medfører skader på køretøjet. Vores udskærings-
teknologi egner sig derimod til alle typer og ved: 

• Begrænsede pladsforhold
• Varevogne

Lynhurtig rudeudskæring 
udført af blot én person

Til alle trådtyper

En ekstra hånd

Velegnet til vanskelige 
rudetyper

Beskyttelse af interiør

Alle kan efter en kort 
introduktion udføre arbejdet

I private label og med alt hvad du  
behøver for at komme godt igang 

Se demonstrationsvideoer på www.triscan.dk/autoglas Se demonstrationsvideoer på www.triscan.dk/autoglas
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Se demonstrationsvideoer på  

www.triscan.dk/autoglas

R930018

R930020 R930020A

R930017

R930021R930021A

SÆT TIL RUDEUDSKÆRING FORBRUGSMATERIALER, TILBEHØR OG VÆRKTØJ

Varenummer Navn

K4500C-1B Cut-out spole

3014 Cut out modhold

R930162A Trådstarter T-håndtag m/hul og slids

R840048 Beskytter for instrumentbord

R840049A Beskytter lige med vinkel

3022 Bitsholder

Hobbykniv

K45HGF-5 Fibertråd 260 kg

R930020D Trekantet tråd spec. 08 mm 50 m

Firkanttråd 25 m

Trekanttråd 25 m Trekanttråd 50 m

Guldtråd 22,5 m

Falseskraber, lige, med blade Falseskraber, vinklet, med blade 

K45HGF-5

Fibertråd 260 kg - 100 m

R930020D

Trekanttråd spec. 08 mm 50 m

K4500C-1B

Cut Out spole

3014

Cut out modhold

R840057

Dobbelt sugekop m/justering

R930021C

Falseskraber alm. med blade + 
hobbykniv

K4510B

Blade f. falseskraber runde 
hjørner 13 mm (10 stk.)

K4511B

Blade f. falseskraber runde 
hjørner 16 mm (10 stk.)

R930019

Firkanttråd 50 m

K4500C-1

Varenummer Navn

Cut-out fjeder

R930184A Trådhåndtag med sugekop

Lynkobling til trådhåndtag

R930162A Trådstarter T-håndtag m/hul og slids

R840048 Beskytter for instrumentbord

R840049A Beskytter lige med vinkel

R930020 Trekanttråd 25 m



 

Se demonstrationsvideoer på  

www.triscan.dk/autoglas

R930162A R930162

3022

4512B

FORBRUGSMATERIALER, TILBEHØR OG VÆRKTØJ RUDEUDSKÆRING

Trådstarter T-håndtag m/hul og 
slids Trådstarter T-håndtag alm.

Bitsholder

Blade f. falseskraber runde 
hjørner 20 mm (10 stk.)

R930117

Modhold rund

R930116

Modhold og trådhåndtag

R930184

R930184A R930157-100K4500S

R840048 R840049A

R930053

Selvlåsende trådhåndtag 

Selvlåsende trådhåndtag m. 
sugekop Uldkugler 105 mm 100 stk.

Slibesvamp silicone fjerner 10 
stk.

Beskytter for 
instrumentbord med sugekop Beskytter lige med vinkel 

Glasskraber 

R930157-4000

Uldkugler 105 mm 4000 stk.

R930157C-100

Uldkugler 130 mm 100 stk.

R930157C-4000

Uldkugler 130 mm 4000 stk.

R840016A

Billig alternativ sæt

R930016D

Viskerarmsaftrækker

R840033

Kombibord

R861011

Listeaftrækker

R861012A

Clipsaftrækker

SHP-150-02

Pumpe til K4500C-1B

3034

Sugekop til K4500C-1B

3062

Spole til K4500C-1B



Triscan a/s

Engmarken 11, DK-8220 Brabrand

Tlf.: +45 87 43 33 00

E-mail: auto@triscan.dk

www.triscan.com


