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Under vinteruppehållet 2018-2019 så lackade 
jag om min TR6. I samband med hopmonta-
get så passade jag på att göra några modi-
fieringar. Min TR6 är ju ändå inte original nu 
varken avseende lack, motor eller chassi så 
jag tycker att jag kan lika gärna ”köra på”  
med fler modifieringar.
 Nu har jag installerat gasfjädrar för både 
motorhuv och bagagelock. Hemskt för origi-
nalfreaken men ganska kul.

Motorhuven
För motorhuven krävs det två gasfjädrar för att 
få tillräcklig kraft.  Jag köpte ett kit från Clark 
& Clark Speciality  Products i USA. Det kos-
tade $79.95 vilket blev ca SEK 1400 inkl. frakt, 
tull och moms. Finessen med detta kit är bla:

● Färdigt justerbart fäste för montaget i huven
● Rätt längd och tryckkraft. Det är svårt att 
prova fram rätt längd och behövlig tryckkraft 
själv.
● Montagesättet gör att vid öppen huv så 
inkräktar inte gasfjädrarna alls på tillgänglig-
heten.
● Fäste påhuven är bara att bulta dit i ordina-
rie bulthål för huvens övre fäste. För det bakre 
hålet måste två 6,2 mms hål borras. Mycket 
bra och lättföljd instruktion fanns. Det hela 
görs på 30 min.

Bagagelocket
Här är det lättare att fixa det själv utan ett 
kit. Det krävdes dock lite utprovning. Jag har 
fått det att fungera bra med en gasfjäder typ 
Stabilus Lift-O-Mat. 083747 0300N 126/02 
E05 och monterade den i samma fäste som 
ordinarie hållare.  Den kostar ca 500:- och 
finns bla att köpa på Gasfjädershopen. Clark 
& Clark har ett lyftkit för bagaget också be-
stående av två gasfjädrar. En på vardera sida 
men det kändes onödigt. Det behövs inte två 
gasfjädrar för denna lucka som är lättare och 
med en gasfjäder så slipper du borra nya hål.
Båda öppningsfunktionerna blev mycket bra 
och ger en kul och praktisk funktion. 

Leverantörer:
Clark & Clark Speciality Products: 
www.clarkandclarkinc.com 

Gasfjädershopen: www.gasfjadershop.se
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Gasfjädrar för huvarna


