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Efter att ha “googlat” på internet och 
efter samtal med diverse oljeexperter 
tror jag mig har hittat ett bra smörj- 
medel till de främre nedre spindel- 
lederna. (Lower trunnion).
 Verkstadshandboken anger att man 
ska smörja med fett. Vanligt fett klarar 
dock inte av det höga trycket och 
metallisk kontakt uppstår inne i leden 
och är anledningen till att glapp upp-
står. Då de flesta har en smörjnippel 
inskruvad i smörjhålet är det inte så 
konstigt att fett används. Det är lätt  
att tro att det är fett som ska använ-
das.
 Instruktionen ändrades dock i  
början av 60-talet då det konstat-
erades att fettet torkade och för- 
vandlades till pulver med noll  
smörjeffekt. 
 I stället rekommenderas att 
smörja de nedre spindellederna 
med en växellådsolja av EP kvalitet 
(EP=Extreme Pressure). 
 Att använda en växellådsolja av  
EP kvalitet är dock inte att rekom- 
mendera då de innehåller svavel 
som är aggressivt mot gulmetaller. 

De jag talat med föredrar en rak
 50/60 olja i stället. 

På TR Registers hemsida finns en 
konversation där flera TR ägare an-
vänder ett CV fett (inget annat) till 
sina bilar som gjorde mig nyfiken. 
https://www.tr-register.co.uk/forums/
index.php?/topic/60709-grease-or-oil/ 

Jag har nu hittat ett företag som 
säljer ett CV fett som bl.a. används 
i CV bakaxlar. Detta moderna fett 
skulle passa perfekt för vårt behov. 
På marknaden finns en produkt som 
heter Red line CV-2 fett. CV fett är 
inte aggressivt mot gulmetaller och 
har mycket bra smörjegenskaper och 
passar även utmärkt till hjullager.
https://www.redlineoil.se/produkt/ 
red-line-cv-2-ep-fett-397-gram/

Jag har även hittat en olja till 
växellådan och differentialen som 
jag har bra erfarenhet av. Oljan heter 
Omega 690 80W-90 Super EP.  
Med sin fina vidhäftningsförmåga 
fungerar den även till de nedre 

spindellederna (Lower trunnion) om du 
väljer en EP olja i stället för CV fett. En 
beskrivning av oljans egenkaper finns 
på hemsidan 
https://www.kullagret.com/product/
omega-690-80w-90-vaxelolja-super-
ep-hi-tech 
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