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Det man inte vill känna när man drar åt en skruv eller 
mutter är att det efter initialt motstånd plötsligt börjar  
gå lätt, en s.k. aha-upplevelse man kan vara utan.

Tyvärr gör infästningen av bakhjulsnaven på TR-bilarna 
med IRS (Independent Rear Suspension) till svängarmen 
av aluminium, att man kan få uppleva just detta.

Navet fästs med låsmuttrar på 6 st 5/16 UNF pinnbultar 
ingängade i svängarmen av aluminium. Tyvärr så är en 
fingänga  som 5/16 UNF i aluminium ingen bra lösning 
varför många tvingats se det här:

… beroende på att man (eller självklart en tidigare ägare) 
antingen dragit mer än de rekommenderade 14-16 lb-ft 
(19 - 21 Nm / 1,9 - 2,2 kpm) eller att aluminiumet blivit 
utmattat.
 Det finns ett par lösningar, båda med förutsättningen 
att man kan borra och gänga absolut vinkelrätt mot 
anläggningsytan på svängarmen. Antingen har man bra 
verkstadsresurser så man kan spänna upp svängarmen 
i en maskin eller så har man tillgång till en jigg/mall 
liknande den här, se nedanstående bilder.
   

Den enklaste varianten är kanske att skaffa specialpinn-
bultar med 3/8 UNC (grovgänga) i den ände som sitter 
i svängarmen och 5/16 UNF-gänga lika original-bulten 
utåt. 
 De säljs t.ex. 
av Classic driv- 
ing development 
eller så hittar 
man någon som 
är duktig med 
svarven. 

TeknikTeknikTeknik
Reparation av gängor i ”Trailing arm” TR4A t.o.m. TR6 

TEXT: INGE JONSSON



 TRMAGAZINE 3/2018

 7

Ett annat alternativ är att använda Helicoil eller  
liknande system. Se hemsidan hos McMaster-Carr 
www.mcmaster.com. Klicka på ”threaded inserts” och 
sen även på länken How to Install Key-Locking Inserts 
for Soft Metals. Sidan är instruktiv, dock finns det fler 
leverantörer.
 Insatsgängan på svängarmen ska skruvas ner lite till 
och sen slår man ner piggarna för att låsa insatsen, se 
bilden.
 

 
 
 
 
 
 
         

Time Fastener Company´s Time-Sert är ett system man 
kan använda utan jigg om man är någorlunda säker 
på handen. Borrar man med elhandborr är risken stor 
att hålet lätt blir lite snett och då riskerar man att ha 
förstört svängarmen eftersom pinnbulten kommer att 
hamna snett och antingen får man inte på navet eller 
får man en snedbelastad pinnskruv som inte gör någon 
nytta. Exempel på reparation med Time-Sert av sväng-
arm, se bilderna steg 1-5 nedan.

Problemet med pinnbultarna uppstår väl oftast när ett 
bakhjulslager börjat knorra och då kanske man även 
får för sig att byta lager själv. Visst finns det repa-
rationssatser och har man inte tillgång till bra verk-
stadsutrustning och mätklocka samt stark men ändå 
känslig arm är nog rekommendationen att köpa ett 
helt utbytesnav istället för att inse att man inte kunde 
dra lagret till ett spel på 0,05-0,1 mm utan att man 
drog lite för mycket och då är det kört! Det är tillräck-
ligt spännande att dra pinnbultarna/låsmuttrarna i 
svängarmen till rätt moment.

Sen är det väl med andra som med mig att när ett 
knutkors eller lager gått i bakaxeln börjar man fundera 
på nya omkonstruerade nav utan problemet att med 
mutter dra till exakt rätt spel och CV-knutar i stället 
för  knutkors i drivaxlarna tills man kollar in prislap-
pen och funderar på hur många mil man egentligen 
kör per år och om man ska kasta ytterligare slantar i 
det svarta hål som våra bilar ofta blir utan att vi kan 
erkänna det. Nav och bakaxlar räcker för många egna 
artiklar och en hel del finns redan skrivet på TR-
klubbens hemsida under rubriken ”Bakre axeln och 
drivaxeln”.

     DU HITTAR ÄVEN BRA BESKRIVNINGAR  
     PÅ INTERNET OCH YOUTUBE.

     www.74tr6.com/axles.htm
     www.youtube.com/watch?v=taG4h992mfo

Teknik  

STEG 1  Ta bort  
pinnskuven. 

STEG 2  Borra ut  
gamla gängan.

STEG 4  Gänga 
hålet.

STEG 3  Fräs ut  
ansatsen.

STEG 5  Installera 
Time-Sert.


