
Lite om den 6-cylindriga 
motorn samt trimnings-
förslag
Jag har genom åren skrivit en 
hel del om motorn på min TR6 
som genomgått ett större antal 
trimningssteg. Jag har varje 
gång fått den mätt hos TG  
Motor som också byggt mo-
torn. Utöver detta har jag mätt 
min TR5 som är i originalut-
förande samt ett antal andra 
TR5:or och TR6:or. Vi har mätt 
både PI-varianter och de med 
förgasare (USA).

Det kan kanske vara intressant 
att ta del av de mätningar jag 
gjort. Dels vad en bra motor 
i originalskick ger och dels 
vad som kan åstadkommas 
vid trimning. Alla mätningarna 
är gjorda på drivhjulen varför 
motoreffekten får uppskattas. 
Fördelen med värdena i min ta-
bell är att alla värden kommer 
från samma provutrustning hos 
TG-motor.  De röda värdena i 
tabellen är alltså mätvärden. 
De svarta är uppskattningar. 
Man brukar anse att ca 15% 
försvinner i drivningen.

Teknik  TEXT OCH FOTO:  BENGT NYLÉN

Den 6-cylindriga TR6 motorn (del 2)

Tord Gullstrand på  
TG Motor vid mät- 
utrustningen.

Jan-Olof Grönhult med 
sin TR6 PI på rullarna.
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De mätvärden som 
anges på motorn i ori-
ginalskick chockar nog 
en del. ”Ger verkligen 
inte min TR-motor mer 
effekt”. Värdena kan 
så klart variera på olika 
motorer p g a av slitage 
osv. De effekter som 
angetts för de 3 origi-
nalbilarna är värden från 
bilar i normalt skick. En 
helt nyrenoverad motor 
som byggts som origi-
nalmotorn ger antagli-
gen något mer.
För att få en siffra enligt 
DIN så måste man 
korrigera för lufttrycket 
vid mätning samt för 
temperaturen på luften i 
insuget. Dessa korri-
geringar kan göra att 
siffrorna ökar 3-5%.

Teknik  

Rolling Road Test Triumph TR6, PBD 266, Wheel Power.  
SU vs Weber. Inget annat ändrat.

Motoreffekter 6 cylindrig TR-motor.
Mätningar gjorda hos T6-motor.

Rött = mätta uppgifter.
Svarta siffror är bedömningar. Drivningen tar ca 15%.
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PI-motorn, original
Beträffande PI 150-motorn så är värdena här från min 
TR5 men jag har värden från ytterligare två PI-bilar 
som konfirmerar effektuppgiften ganska väl.  Min 
motor helrenoverades 1990 och har sedan dess gått 
ca 5 000 mil.
    Den uppgift som skiljer mest i tabellen i förhållan-
de till fabriksuppgiften är den för PI 150-motorn. Då 
bör man veta att fabriken uppgav 150 NET. Mätning-
ar enligt NET visade högre effekt än DIN-normen. 

För något år sedan läste jag i TR Action nr 183 ett 
uttalande från Bruce Martin:

”It was a standing joke in our engine test room about 
the claimed bhp figures of certain high performance 
cars. Jaguar was certainly the worst with the E-type, 
but Triumph’s claimed figure of 150 bhp for the 
TR5/6 was another one of those suspect figures. It 
was around 135 DIN at flywheel, with the appropriate 

load on the dyno, as stated by DIN standard.”
   Så jag tror att mina siffor är ganska relevanta.  
I vilket fall som är de jämförbara. 
   Motorn i TR6 PI från 1973 fick ju en något  
”snällare” kamaxel som gav sämre toppeffekt. 
Den hade dock något bättre bottendrag vilket var 
vad man önskade.  Det låter ju mycket att effekten 
sjönk från 150 till 124 men i praktiken var det bara 
en minskning på runt 10-12 hk.

USA-motorn
TR250 och TR6 som gick till USA försågs med 
Strombergförgasare eftersom injection-systemet inte 
klarade avgasvärdena i USA. Dessutom sänkte man 
kompression genom att sätta dit ett högre topplock 
och monterade en ”snällare” kamaxel. Detta gjorde 
att effekten minskade drastiskt. Motorn fick då en an-
given effekt av 101-106 hk NET beroende på årgång.  
Man försåg USA-bilarna med 3 olika topplock under 

Teknik  
Cylinderhuvuden TR5 – TR6



TR6:ans åttaåriga levnad. Man kan 
undra varför?

Cylinderhuvuden och  
kamaxlar
Jag redovisar här en sammanställ-
ning på de kamaxlar och de cylin-
derhuvuden som använts. Sam-
manställningen av cylinderhuvuden 
var inte så lätt att göra. Jag har 
sammanställt uppgifter från bla De-
rek Graham som är registeransvarig 
för TR6 hos TR Register i England 
samt från Chris Witor som finns på 
nätet. Det finns en uppgift i tabellen 
som jag själv tycker är konstig och 
tyvärr inte har någon förklaring till.  
Både cylinderhuvud 516323 och 
218227 har enligt uppgift en tjocklek 
på 3,535” men trots detta redovi-
sas att det blir olika kompression. 
Man ser också här att man sänkte 

kompressionen på USA-bilarna allt 
eftersom åren gick och motoref-
fekten minskade vilket gjorde att 
accelerationen på dessa föll ner till 
samma nivå som TR4.

Trimma
Varför trimma en gammal TR-bil? 
”Det är ju bättre och billigare att 
t ex köpa en begagnad BMW Z4 
med lämplig 6-cylindrig motor”. Ja 
det kan man tycka men nu är det 
så att jag har tyckt att det var kul 
att skrämma upp min TR6:a. Jag 
tror inte jag är ensam om att tycka 
det är kul att vässa min TR-bil. Hur 
ökar man effekten? Jo det gäller att 
få in så mycket gasblandning som 
möjligt i motorn vid tändningsö-
gonblicket och sen se till att det 
kan komma ut så fort som möjligt 
när det tänt. Det hjälper alltså inte 

att bara byta kamaxel. Det ger 
ingenting. Man måste se till att 
flödet ökar hela vägen, förgasare-
insug-topp-ventiler-avgasgrenrör-
avgassystem. På motorn sitter som 
standard ett gjutet grenrör som är 
det första som måste åtgärdas. Det 
stryper flödet mycket.  Så redan 
genom att byta grenrör och avgas-
system ökar effekten markant på 
såväl PI-motorer som förgasarmo-
torer. 
 
Anekdot
När vi mätte en av PI-bilarna så 
blev vi lite konfunderade av att 
motorn inte gav mer trots att toppen 
bearbetats för ökat flöde och ett 
öppnare grenrör och avgassystem 
monterats. Arbetet var gjort av en 
”professionell” verkstad (inte TG 
Motor). Ägaren demonterade själv 

Teknik  

Grenrörspackning där den strypt flödet.  
Bilden till höger, detaljfoto av packningen där man tydligt ser hur packningen svärtas ner där den stuckit ut i flödet.

Jan-Olof tittar på när Sten Lennbro kör sin TR6 PI på rullarna.
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grenröret och fann då att packning-
en inte fått rätt hålstorlek vid mon-
taget utan strypt flödet. Katastrof.  

Förslag på trimåtgärder
Om man på en USA-bil är ute efter 
att öka effekten så rekommende-
ras följande:

Steg 1. Byt grenrör och avgas-
system samt montera SU-
förgasare. Det ger ca 12-15 hk. 
T ex kombinationen Phoenix 
Manifold Moss PXTH604 samt 
avgassystem Single Box System 
Moss PSX 5201. Eftersom det är 
grenröret som gör störst skillnad 
så kan du ev bara byta detta 
och återanvända dit standard 
avgassystem. Ett alternativ 
som ger ytterligare lite effekt är 
Extractor Manifold typ Reving-
ton RTR 2044 kombinerat med 
Single pipe system typ Revington 
RTR2045. Den senare kombina-
tionen är dock mycket dyr.

Steg 2. Modifiera topplocket för 
ökat flöde. Öka kompressionen 
och montera större ventiler samt 
byt kamaxel.
 
Steg 3. Byt till Weber 40 DOCE 
OBS! Det är dyrt med 3 Weber-
förgasare och dessutom behövs 
ett nytt insugningsgrenrör. Dess-
utom är det är mycket jobb att 
ställa in tre dubbelförgasare. Du 
har 9 munstycken per cylinder 
att laborera med. Varje ändring 

kräver 6 st av annan typ. Det 
innebär att det knappast är ett 
”gör det själv jobb”. Weber-för-
gasare ger ett ganska litet effekt-
tillskott i förhållande till åtgärder 
enligt steg 1 och steg 2 så tänk 
dig för innan du satsar på detta. 
Med SU-förgasarna får du i stort 
sätt samma vridmoment och 
effekt vid lägre varvtal. D v s de 
varvtal du normalt använder på 
landsväg. Först vid höga varvtal 
får du nytta av Weberförgasarna. 
I området 2 500-4 000 rpm får 
du 3-5% effekttillskott och vid 
5 000 rpm får ca 10 % effekt-
tillskott. Skall du bara använda 
bilen för normal landsväg rekom-
mendera jag att satsa på SU-
förgasare. Det är bara 2 nålar att 
laborera med. Enkelt! Det kan 
lätt bli ett ”gör det själv jobb”.

För max effekt är dock Weber  
eller Dellorto helt överlägsna.  
Se diagram sid 13.

För en PI-bil rekommenderas föl-
jande om man vill öka effekten:

PI 124: Byt till en kamaxel typ Kent 
TH 5-6 samt låt bygga om mätför-
delare så att den passar till denna 
kamaxel. Ombyggnaden av mät-
fördelaren kan göras av Prestige 
Development & Injection i UK. Då 
får du ungefär samma effekt som i 
PI-150-motorerna. Byt grenrör och 
avgassystem lika Steg 1 på USA-
bilana.

PI 150: Byt grenrör och avgassys-
tem lika Steg 1 på USA-bilana. 
OBS! På PI-bilar som ju har en 
mekanisk mätfördelare kan man 
inte ändra kamaxel hur som helst. 
Mätfördelaren måste stämmas av 
mot vald kamaxel. Det är därför 
som i stort sätt alla som trimmar 
sina motorer för racing eller för 
Fast Road går över till Weber-för-
gasare eftersom dessa kan ställas 
in till vilken kombination som helst 
av kamaxel och flöde. Kent TH 5-6 
har snarlika data som original 150-
kam varför en mätfördelare gjord 
för denna passar bra.

Mätning på trimmade PI-bilar
Vi har mätt två bilar med PI-motor 
som genomgått en del trimåtgär-
der. 

Bil 1. En kamaxel typ Kent TH5-6 
hade monterats. Denna har data 
som ligger ganska nära original 
PI 150-kammen men Kent TH5-6 
skall enligt tillverkare ge bättre kör-
egenskaper. Den ger något högre 
lyft vilket kan utnyttjas om topp 
och grenrör modifierats för ökat 
flöde. Dessutom hade den försett 
med ett öppnare grenrör typ Pho-
enix samt ett 1-rörs avgassystem 
på 2,25” med en dämpare.  Detta 
gav en effektökning på ca 20 %.

Bil 2.  Större ventiler för att öka 
flödet. Grenrör och topp matchat 
för att få fritt flöde. Kam lika ovan.  
Här blir det bra ”utdelning” med 

Teknik  

Vid byte av grenrör och avgassystem är en bra kombination Phoenix Manifold Moss PXTH604 samt 
Single Box System Moss PSX 5201. I kombination med SU-förgasare höjs effekten med ca 12-15 hk. 



Kent TH5-6 med sitt extra lyft. 
Extraktorgrenrör typ Revington 
RTR 2044 och där efter ett 1-rörs 
avgassystem på 2,25” med en 
dämpare. Detta gav en effektök-
ning på ca 25 %. Det var dock 
så att motorn var försedd med 
varvtalsbegränsare som klippte vi 
6000 rpm. Motorn hade då ännu 
inte nått sin pik. Hade vi låtit den 
varva några 100 varv till så hade 
den lätt nått något över 100 kW.

Mätning på USA-motorn
Det är intressant att notera att 
bara genom att montera SU-förga-
sare och ett extraktorgrenrör så får 
man en effektökning på ca 12 hk 
(15%) på en USA-motor. Fördelen 
med SU-förgasare är att det är 

lättare att byta nålar för att få mo-
torn att gå optimalt. Det är inte lika 
lätt på Stromberg-förgasarna.
Min egen TR6-motor har genom-
gått ett antal olika trimningsstadier 
för att till slut byggas om från 
grunden då allt optimerades.  Det 
kan kanske vara intressant att ta 
del av hur långt man kan nå. Den 
som vill fördjupa sig i detaljerna 
kan läsa artiklarna Mera Drag 1-9 
som ligger på klubbens hemsida 
men även på min egen hemsida 
www.trteknik.se. Det är så många 
detaljer i specifikationen att det 
skulle bli en allt för lång artikel  
om allt nämndes här igen.
 
När min TR6-motor byggdes om 
från grunden 2003 försågs den 
med vass kamaxel. Min tanke var 

då att jag skulle köra lite race med 
TR6:an. Jag körde några klubb-
race i MSCCs regi men kom snart 
på att bilen inte var så lämplig 
för detta utan en mycket kraftig 
ombyggnad av chassi o s v vilket 
gjorde den obrukbar för normal 
körning.  
 Motorn i detta utförande gav 
bra drag över 3 000 rpm men den 
gick mycket oroligt under 2 500 
rpm och det är ju trots allt under 
2 500 rpm som man mest använ-
der bilen i vanlig trafik. Kamaxeln 
byttes 2011 till en något snäll-
lare. Samtidigt monterades Roller 
Rockers för ännu mer lyft. Åtgär-
derna gjorde motorn betydligt 
trevligare.

Lycka till med era åtgärder!

Teknik  

Om man på en USA-bil är ute efter att öka effekten så rekommenderas bl a byte till Weberförgasare enligt steg 3 sid 16. 
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