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Som tur finns hjälpen ofta på nära 
håll om man har snälla kamra-
ter i  klubben eller likasinna-

de på diverse facebookgrupper 
och hemsidor på nätet som 
har ”tänkt till”.

I mitt fall fick jag ett tips 
från en av våra TR-profi-
ler i klubben, som inte 
har tummen mitt i han-
den precis, Gunnar Jo-
hansson från Klägghult 
boende i Västergötland. 
Som av en händelse 
hade han kommit på 
ett sätt att ganska enkelt 
tillverka en egen ”mack-
apär”, att fästa på mätaren 
för detta ändamål och som 
fungerar alldeles utmärkt.

Naturligtvis ”snodde” jag 
uppfinningen och tillverkade en 
egen enligt hans anvisningar och som 
jag monterat på min bil enligt följande be-
skrivning.

För ändamålet inhandlar du, eller letar 
i ”skrotlådan” efter en stump koppar-

rör i dimensionen 3 mm, och som 
också är förhållandevis rakt. 

Skär till en bit på ca 7- 8 cm, 
slipa till ändarna så inga 
grader finns kvar. Borra ett 
hål i ena ändan så att du 
kan stoppa i en saxpinne 
i lämplig storlek. Den 
andra änden virar du 
runt med lite textiltejp 
eller liknande.

Sedan är det bara att 
montera allt på plats och 
njuta av känslan att du 

hela tiden kan ha koll på 
hur långt du kört en sträcka.

Observera att det är bra mycket 
enklare att få allt på plats om instru-

mentet är demonterat! 

”Återställare till trippmätaren på din TR  
– inte till föraren”

Har du också retat dig på att du inte kan nollställa trippmätaren på din bil, då reglaget för denna 
funktion försvunnit eller gått sönder. Och inte går det att beställa någon på nätet heller, då de för 
länge sedan gått ur produktionen.

(Det får du fixa efter att ”Mackapären” är på plats 
och du nöjt kan konstatera att du fixat det)
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1. Mätarens framsida  2. Mätarens baksida  3. Mätarens innehåll  4. Det relativa raka kopparöret  5. Dags att slipa bort 
rörets grader  6. Mackapären med isolering, hål och saxpinne  7. Lagom längd från originalet  8. På plats sett från baksi-
dan till höger  9. På plats och klar för montering  10. Sprängskiss från katalogen  11. Detaljbild på ”Mackapären”; nr 2  
12. ”Originalmackapären” från uppfinnaren och tillika TR-profilen från Klägghult
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