
Framaxeln, alla TR-modeller 

Med en viss regelbundenhet kontrollerar vi väl alla framaxeln på våra TR 2-6? 

Kontroll av framvagnen 

Det första som kollas – även vid en besiktning på TÜV (Tyska Bilprovningen) direkt efter 

lyftet av framvagnen – är koll av spelet i hjullagren. Om vi vid ett grepp med båda händerna 

märker ett spel uppe och nere, kan det tyda på ett hjullagerspel. Om det är ett hjullagerspel, så 

måste man märka samma spel i horisontell led vid ett grepp till vänster och höger om hjulet. 

Ofta är där inget spel i horisontell led. Vad är det då? Jo, de inre bussningarna på båda 

hjullagren, således både invändigt och utvändigt, sliter på axeltappen och förorsakar ett spel. 

Detta slitage går bara att konstatera på över- och undersidan av axeltappen. Detta förorsakas 

övervägande av bilens egenvikt. Det kan även förorsakas av att inre lagerbanan roterar med 

axeln. 

För att kunna åtgärda detta problem finns det numera spännhylsor att få. På MG och Austin 

Healey byggdes spännhylsorna in redan vid tillverkningen. 

Om kontrollen visar att det finns ett sådant spel, kan man efter demonteringen av navet se och 

med fingernageln känna en lätt nötning på axeltappen uppe och nere där hjullagret bär. Om 

axeltappen har slitits så bör den (troligtvis båda sidorna) ersättas. Även samtliga lager bör 

bytas. 

 

  

Om man vid av eller påmonteringen av den yttre bussningen i navet kan konstatera 

att huset har vidgat sig, d v s den yttre bussningen inte sitter fast, måste navet bytas 

ut. Båda sidor bör då bytas. När vi kommit så långt, kollar vi även de övre 

styrledernas spel och byter ut dem vid behov. Även den undre spindelleden i brons 

kontrolleras. Ta av den övre styrleden eftersom en riktig undersökning av 

spindelleden (bronsdelen) endast är möjlig om hela styrleden (vertical link) rör sig 



fritt. Om vi konstaterar ett spel så byter vi först och främst spindelleden. Byt även 

övriga delar om det finns för stort spel. 

Återstår nu undersökningen av gummibussningarna för de undre och övre 

länkarmarna. Idag används normalt inte gummibussningar längre p.g.a. dålig 

åldringsbeständighet. Sedan åratal tillbaka finns dessa bussningar i polyuretan. 

Knappt något slitage märks vid användning av polyuretan-bussningar. ( 

Marknadsförs bla under namnet SuperFlex) 

När nu allt är provat och vid behov utbytt. Nu återstår montering av ovan nämnda 

spännhylsor. 

Montering av spännhylsor. 

Till justering av inspänningen används stålbrickor i olika tjocklek. Dessa brickor 

levereras i 0,10 – 0,20 – 0.25 och 0,5 mm. För att kunna fastställa lämpligt tjocklek 

på brickan, gör vi en provmontering av spännhylsan. Istället för brickor som vi 

behöver senare, lägger vi en ring av lödtråd mellan spännhylsan och det yttre 

hjullagret på axeltappen. Kronmuttern dras åt så mycket så att man får ett 

hjullagerspel som är noll. ”Mått-tråden” trycks då ihop till ett bestämt mått. Detta 

arbetsmoment genomför vi utan fett eftersom måttresultatet annars blir fel. Efter 

demontering av det yttre hjullagret kan ”mått-tråden”, där den blivit pressad, mätas 

med ett skjutmått eller en mikrometerskruv. Måttet anger lämpligt mått på 

stålbricka. Montera nu brickan mellan hjullagret och spännhylsor denna gång med 

fett. Drag därefter åt kronmuttern med ett moment av 60 Nm. 

 



Ombyggt framnav nu med spännhylsor.

 

 

Vad har vi uppnått. 

Vi har fått bort allt glapp och ett stabilt montage av lagren. Hylsan ger även en 

förstärkt axeltapp. Förslitningen av alla inblandade framaxeldelar blir mindre. Detta 

varaktigt inställda hjullager är till fördel för skivbromsarna eftersom ett befintligt 

hjullagerspel ständigt slår tillbaka bromsklossarna. Vid glapp blir bromspedalens 

väg längre vilket gör att bromsarna slår till senare. Detta har nu korrigerats. 

Kommentar från Bengt Nylén: 

Erforderliga hylsor och brickor kan köpas från TR Nord med artikel nr 

VA19. http://www.tr-nord.de/ 
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