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Det har skrivits artiklar i detta ämne tidigare men det var 20 år sedan så jag tror att det tål att 

upprepas. Många nya ägare av PI-bilar har tillkommit. 

Det länkage som är standard fungerade säkert bra när det var helt nytt men med många år på 

nacken så blir det naturligtvis slitage. Tyvärr är länkage utformat på ett sådant sätt att det blir 

glapp med åren. Detta gör att gasspjällen ”vibrerar” något vilket speciellt märks vid lågt 

gaspådrag då man kan märka att motorn inte går jämt. Det kan åtgärdas ganska enkelt. Det 

finns åtminstone två firmor i UK som säljer förbättrade länkage. Revington TR och Prestige 

Developments & Injection. Båda säljer kit där man byter ut hela mekanismen vilket säkert blir 

jättebra. Det finns två typer. Ett där den längsgående armen (cross-shaft) fortfarande sitter på 

undersidan lika på originalet och en variant där cross-shaft flyttas till ovansidan vilket är 

nödvändigt i de fall då original grenrör bytts till ett extractorsystem som tar mer plats på 

undersidan. 

 

Delarna som ingår i satsen Montage av nya Throttle rods 

De största problemen är bussningarna i ändarna på cross-shaft samt länkarmarna (throttle 

rods). Revington TR säljer ett mini-förbättringskit som jag monterat på min TR5. Då 

använder man fortfarande original cross-shaft men den förses med nya bussningar i ändarna. 

Sen byter man helt ut länkarmarna (throttle rods) till en ny modell där anslutningen till 

gasspjällen är fjäderbelastade vilket gör att det inte kan bli något glapp. Dessutom är 

konstruktionen gjord så att det går att synkronisera de tre armarna på 1/100 dels millimetern 

när för att få alla gasspjällen att dra lika. Detta kit heter RTR4029K. 



Jag blev förvånad när jag monterade bort de gamla grejorna. I vardera ändan på cross-shaft 

skall det finnas en bussning. I ena ändan satt det en som var söndrig och i andra ändan fanns 

det bara smulor av en bussning kvar. Det är konstigt faktiskt att motorn trots allt gått rätt 

hyfsat! De blå bussningarna som syn på bilden var välbehövliga. Hur tror du att det ser ut på 

din bil? 

Satsen är lätt att montera. Det som tog längst tid för mig att få ordning på var injusteringen. 

Det tog mig ca en timme att byta länkaget men säkert två timmar att fixa injusteringen 

perfekt. 

Bengt 

  

  



 



 

Nedan länkar till nämnda leverantörer: 

Revington TR http://www.revingtontr.com/ 

Prestige Developments & Injections http://www.prestigeinjection.net/ 
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