Sværvægter
i sikkerhed
lever op
til sit
løfte

Reservedele
til lastbiler
anhængere
og busser

Styretøjsdele i høj kvalitet
til det danske marked ...
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TRW bliver ikke kaldt
sværvægter i sikkerhed
uden grund

Hos Besko ved vi, at høj kvalitet er en parameter, der gør både os og vores kunder troværdige, stabile
og leveringsdygtige i enhver opgave, vi vælger at påtage os. Derfor er vi glade for at have styretøjsdele
fra TRW på vores liste over reservedele og tilbehør til den tunge transportsektor. TRW har leveret
styretøjsdele siden 1906 og den erfaring skinner klart igennem i de produkter, de lægger navn til.

3 kvalitetsparametre, der ikke er til at komme uden om ...

1
2

TRW fremstiller alle elementer, der er vigtige for styretøjet - herunder ratstammer, servopumper, styrehuse, Pitman-arme, forbindelsesstænger,
kuglehoveder og v-stag

3

TRW tester alle kompenenter og dele i både laboratorier og i “felten”

TRW har flere end 3000 ingeniører, forskere, designere og teknikere beskæftiget med at sikre, at delkomponenter fungerer optimalt i alle typer lastbiler.
Det betyder, at der altid anvendes den førende teknologi i alle styretøjsdele fra TRW. TRW er OE-leverandør til de førende lastvognsproducenter i verden,
såsom Scania, Volvo, Mercedes, MAN, Iveco, DAF og Renault
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Dybt sortiment
-også en
TRW styrke

Hos BESKO opdaterer vi løbende vores sortiment af dele fra TRW. Vi giver dig support og rådgivning
i TRW´s produkter, der modsvarer den høje kvalitet som TRW´s produkter er kendt for. Samtidig gør
TRW´s altid opdaterede og omfattende katalog af referencenumre det nemmere end nogensinde at
finde de rigtige dele.

FORBINDELSESSTÆNGER
TRW’s serie af forbindelsesstænger, der omfatter både
styrestænger og sporestænger, er fremstillet af
rørformet eller massivt stål. TRW anvender enkeltklemmer
eller et finindstillingssystem for at sikre, at hver del passer
præcist til den enkelte lastbil. Bøjningsprocessen for rør er
strengt reguleret, og formen og styrken af de anvendte
materialer er skræddersyede til den enkelte lastbil.
STYREKUGLER
TRW tilbyder en bred vifte af styrekugler, som alle er
designet til at være jævne, præcise og frem for alt robuste
og holdbare. TRW’s styrekugler er fremstillet ved brug af
den nyeste teknologi, som omfatter en justeringsfjeder og et
metalsæde. Denne teknologi sikrer delenes præcision,
selvom de slides (sikrer lave radiale og aksiale bevægelser).
Valgmulighederne omfatter styrekugler med indvendigt
og udvendigt gevind.
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xcap.
fremtidssikret
styretøjsteknologi
TRW præsenterer hermed det allernyeste design
i fremtidens OE styretøjsteknologi - nemlig XCAP.

3 store fordele ...
1: Mindre, stærkere og mere holdbare produkter
2: Forbedret støvdæksel giver bedre beskyttelse af komponenter
3: Forbedret styringskomfort pga. reduceret drejningsmoment
... og gennemtestet til perfektion
Testet i laboratoriet, kontrolleret gennem hele produktionen, derefter
finpudset under kørsel. Det er betryggende at vide, at du kan vælge TRW’s
Proequip styretøjsprogram til tunge køretøjer med total tillid. Deres store
erfaring har gjort det muligt for dem at udvikle særlige tjenester, værktøj og
testudstyr til den tunge transportsektor.
Alle TRW´s tests er strengt kontrollerede af den nyeste software. TRW’s
erfaring og deres processer sikrer, at de strengeste krav i den europæiske
automobillovgivning bliver opfyldt, herunder DIN/ISO 16949, DIN ISO 9001 og
DIN EN ISO 14001.
TRW’s laboratorier omfatter en bred vifte af udstyr for at sikre, at hver enkelt
del gennemgår en krævende testplan:
TRW har: 12 stående systemer til at validere:
- aksial og radial elasticitet
- kraftpåvirkninger
8 fleksible systemer, der skal udføre:
- slitagetests
- træthedstests
- funktionstests
3 dynamiske testfaciliteter
til nedslidning af gummilejer
5 miljømæssige modstandstests, herunder:
Temperaturresistens (-40 °C til 140 °C)
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sammenligningstest
- gør det nemmere
at vælge det bedste

I de seneste uafhængige tests på Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability
LBF, Darmstadt, Tyskland, blev TRW’s styretøjs- og affjedringsdele sammenlignet med konkurrenterne. Resultaterne viser, at TRW’s XCAP kugleled holder længere end noget andet konkurrerende
produkt under højtryk.
Lodret

Vandret

Test udført af Fraunhofer Institute for
Structural Durability and System Reliability
LBF, Darmstadt, Tyskland
Salttågetestkammer
- set fra oven

Salttågetestkammer med prøve
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TRW-kugleled holder op til 4 gange længere
test
Holdbarhed
TRW
100%
Konkurrent #A
56%
Konkurrent #B
62%
Konkurrent #C
22%
Konkurrent #D
35%
Konkurrent #E
28%
Konkurrent #F
68%
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Besko styrer
dig i den rigtige
retning

Pålidelighed, ydeevne og sikkerhed er nøgleordene, når det drejer sig om reservedelsmarkedet - også
inden for styretøjsdele. Vi kender prisen - både når køretøjerne står stille på grund af fejl og m
 angler, eller
hvis køretøjerne er på vejene alligevel ... Derfor fører vi den bedste kvalitet af styretøjsdele.
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kender
vigtigheden
af
god
service

Reservedele
til lastbiler
anhængere
og busser

Besko A/S er stolte af at være en af de
førende leverandører af reservedele og
tilbehør til lastbiler, anhængere og busser.
OKSEB
REDYB
TETDIRKSMERF
!NEMMOKLEV

Fleksibilitet og kundetilpassede løsninger er nogle af de nøgleord, der danner grundlaget for at kunne tilbyde vores kunder de mest optimale løsninger. Vores medarbejderteam har mange års erfaring og stort branchekendskab til de særlige
forhold, der gælder inden for transportsektoren, og de er absolut en stærk partner, når det gælder rådgivning og levering af reservedele og tilbehør til hele den “tunge” sektor inden for autobranchen. I virksomhedens landsdækkende
butiksnetværk lagerføres stort set alt inden for reservedele og tilbehør. Besko er grundlagt i 1987 og har i dag ca. 85 medarbejdere i Danmark. Besko er ejet af BPW Bergische Achsen Wiehl, som er Europas førende fabrikant af aksler til
påhængskøretøjer og beskæftiger 5.500 medarbejdere globalt. BPW er en virksomhed, der står for høj kvalitet og innovation - og med et brand, som i 2015 blev kåret som et af de mest kendte i Europa inden for forretningsområdet.

Member of the BPW-Group
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