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 Lite synpunkter o funderingar kring montering av overdrive samt en del tips. Detta är inte en 

komplett beskrivning utan mer en sammanställning av vad som är bra att tänka på samt att ge 

en uppfattning om vad som kan tänkas behövas. Bakom en mening som “byt mainshaft” 

ligger naturligtvis en hel del jobb med demontering och återmontering och om man inte gjort 

det förr en hel del kliande i kalufsen. För ett jobb som detta är en verkstadshandbok ett måste. 

Man behöver ha en viss vana med verktyg och att “skruva” för att ge sig på detta men med 

normal händighet är det möjligt. Jag valde själv att ta ur växellådan inifrån bilen och det 

fungerar bra. Det är en hel del demontering o monteringsarbete, t.ex. startmotor, 

kardantunnel, radiokonsol, passagerarstol, mattor, kopplingscylinder, osv. En träkloss mellan 

bakkant motor och framkant batterihylla håller motorn på plats när lådan är borta. Tillgång till 

lite utrustning av typen pelarborr och press underlättar då man jobbar med byte av mainshaft 

och top cover. 

  

En växellåda utan overdrive 

 

 

 

TR6-växellåda med A-type overdrive 



Det finns i huvudsak två olika typer av overdrive som går att montera på TR6, Laycock 

Normanville A-type och J-type. A-type fram till 1972 och J-type från 1973 och framåt.  Det 

förekommer ett antal varianter eftersom overdrive var monterade på flera andra bilmärken 

samt Triumph modeller. A-type finns till exempel i Austin, Jaguar, Rover, Triumph GT6, 

Triumph Spitfire, Triumphs 2 och 2,5 liters Salooner. J-type är kanske här i Sverige mest 

känd i Volvo. Då det finns vissa skillnader är den enklaste lösningen naturligtvis att montera 

en A-type overdrive som passar TR6 tom 1973 och J-type för TR6 1973 o framåt. Observera 

att det inte bara är att montera overdrive direkt. Man måste även byta main shaft i växellådan. 

Se mer info och bilder senare i artikeln. Själv har jag en TR6 1972 som från början haft en 

vanlig fyrväxlad låda (US modell) som då jag köpte den hade en växellåda och en A-type 

overdrive som förmodligen kommer från en Saloon. Att det inte är samma som TR6 kan man 

se på overdrivens placering av solenoid, horisontell istället för vertikal. När jag köpte bilen 

fick jag med original fyrväxlad låda och denna har under vintern renoverats och försetts med 

en J-type overdrive. Anledningen till att jag valde en J-type är att den verkar vara tillverkad i 

större serie och därmed lättare/billigare att komma över. Från början hade jag tänkt bygga om 

en Volvo J-type men då Bengt Nylén sålde sin nyimporterade overdrive som passar direkt på 

TR6 var det en enklare lösning. Det finns en del komplikationer med konvertering av Volvos 

modell, se mer senare i artikeln. 

 

Olika A-typ lådor. Notera skillnaden på solenoiden.  

Det är den vertikalt monterade som är TR6 



 

 

 

A resp J-type. Tydlig skillnad. A till vänster. Observera top cover och 

skillnaderna på switchplacering. Vänster switch är backlampa, de övriga 

OD inkoppling. 

  

•        Växellådans mainshaft måste bytas för både A och J-type. Den som passar för overdrive 

är betydligt kortare. Observera att det är olika typer av mainshaft för A respektive J-type. 

Passa på att titta över växellådan eftersom man måste lossa countershaft (bottenstocken) 

samt constant pinion för att byta mainshaft. Även urtrampningslager med gaffel o axel 

samt front cover måste bort. 

•        Det behövs en adapter mellan växellåda och overdrive för både A och J-type. 

•        Någonstans måste man montera en strömbrytare för att kunna slå på/av overdrive. 

Original sitter den på rattstångens vänstra sida. Jag själv har en växelspaksknopp med 

strömbrytare från en Volvo. Tycker att det fungerar bra. 

•        Du måste montera ett relä med tillhörande kabeldragning. En relativt enkel krets som 

regleras av strömbrytaren overdrive på/av samt av switch/switchar på top cover, se stycket 

nedan. Original sitter det på innerskärmen i motorrummets vänstra sida. Glöm inte att dra 

sladdarna via säkringsdosan. Solenoid tar ca 2 ampere. Om man vill vara extra säker 

montera en hängsäkring på vägen. 

•        Top cover, dvs. överdelen som spaken sitter i måste modifieras med minst en switch. De 

verkar ha lite olika utföranden och switchen förhindrar att man av misstag kopplar in 

overdrive på lågväxel samt vid back. Man kan välja att kunna koppla in overdrive på 3:an 

och 4:an (en switch) eller på både 2:an, 3:an och 4:an (två switchar). Smaksak men jag 



själv tycker att det räcker med 3,4 och nöjer mej med en switch. En del top covers verkar 

vara förberedda för montering av switchar o har en eller flera pluggar som man kan ta bort 

medan andra måste borras o gängas med M16. Detta är inget problem då det finns 

förberedda gjutningar som tydligt visar var man ska borra. Var noga med att borra i mitten 

och att det är rätt växel/växlar. Du behöver inte plocka isär växelförarmekanismen om du 

är försiktig när du borrar och gängar. En pelarborr är att rekommendera. Switchen ska 

ställas in (shimsas) så att den tillåter att man engagerar overdrive när rätt växel är i. Det 

finns även en switch för backlampa men den ska finnas på alla top covers. Detta har inget 

med typ av overdrive att göra  

•        När du köper overdrive försök se till att så mycket som möjligt är med, t.ex. 

hastighetsmätardrivning, solenoid, excenterkam för pumpdrivning, flange mot kardan, 

adapter mellan låda och overdrive osv. Det kostar ganska mycket att komplettera efteråt. 

•        Om du monterar en J-type på 1972 eller tidigare passar inte växellådsfästet. Det sitter lite 

för långt fram och man får antingen köpa en konverteringssats som använder samma 

fästhål i ramen men flyttar gummikudden bakåt eller bygga en egen dito. Jag tänker bygga 

en egen och försöka använda samma kudde som Volvo 240/740. Se länk 

Quantummechanics nedan för en bra bild. 

•        Det går även att montera en A-type i 1973 eller senare men eftersom tillgången på dessa 

verkar vara begränsad är det nog inte så vanligt. Har man en bil från 1973 o upp o 

kommer över en A-type kan det vara idé att sälja den o köpa en J-type istället. 

 

Närbild A resp 

J-type. 

Beträffande Volvos lådor så är de i stort sett samma som Triumph. Det är en smärre skillnad i 

utväxling men den är försumbar i praktiken. Tillgången verkar vara relativt god om man tittar 

på Blocket. För mer info se länk nedan. Jag har även hört att Morgan på Bennets har sprillans 

nya Volvo overdrive på hyllan!! 



Observera emellertid att: 

•        Senare modeller, 740 och framåt, har elektronisk hastighetsmätare och saknar uttag för 

hastighetsmätardrivning. 

•        Utväxlingen på hastighetsmätardrivningen kan skilja. Mao mätaren kommer att visa fel. 

Alternativen är att kalibrera mätare som då möjligen visar rätt hastighet men fel 

vägsträcka, byta hastighetsmätardrev inne i overdrive = riva ner den och/eller byta drevet 

där hastighetsmätaren går in i lådan. Det sista är relativt enkelt men då får avvikelsen inte 

vara för stor. Se mer info i länk www.triumphowners.com 

•        Output flange, dvs. den som ansluter till kardanstången med fyra bultar kan ha olika 

storlek/längd och hålbild beroende på vilken Volvo den kommer ifrån. 

•        Anslutningen till hastighetsmätarvajern har inte samma gänga som Triumph. 

 

 

 Lite olika hemsnickrade specialverktyg. Röret med fyra bultar är 

avdragare för constant pinion. De andra är för div. packboxar, 

lamellcentrering, circlip, osv. 

  

http://www.triumphowners.com/


 

Från vänster till höger. Strut och mainshaft från gamla lådan blir över. 

J-type adapter och mainshaft. A-type mainshaft. A-type adapter saknas  

på bilden. Den är smal och mer som en platta 

 

Lite länktips: 

Det finns en hel del info om Volvo konvertering på denna 

länk: http://www.triumphowners.com/collection_main.cgi?task=SI&photocategoryID=0&par

entID=103&sectionID=111030 

Qantumechanics har kit och delar för konverteringar för både A och J-type. En del bra bilder 

på växellådsfäste osv. http://www.quantumechanics.com/ 

Ett flertal firmor i England har kit o delar, Moss, Rimmers o en del mindre som är 

specialiserade på overdrive t.ex. http://www.overdrive-repairs.co.uk/ 

En del bra artiklar finns även på http://www.buckeyetriumphs.org/ 

  

 

 

http://www.triumphowners.com/collection_main.cgi?task=SI&photocategoryID=0&parentID=103&sectionID=111030
http://www.triumphowners.com/collection_main.cgi?task=SI&photocategoryID=0&parentID=103&sectionID=111030
http://www.quantumechanics.com/
http://www.overdrive-repairs.co.uk/
http://www.buckeyetriumphs.org/

