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Termostathuset kan du se på den vänstra bilden på sidan 
72 i Bill Piggotts bok ”Original Triumph TR2/3/3A”. 
Bilden visar termostathuset med en täckplatta med 

tre bultar i stället för en påfyllningstratt med kylarlock. Ter-
mostathuset med tratt och kylarlock monterades på TS1 och 
TS2, den första vänster- och högerstyrda TR2:an. Det visa-
de sig dock vara en dålig konstruktion att fylla på vatten i ter-
mostathuset då toppen av påfyllningstratten låg under nivån 
på den övre delen av kylaren. Därför monterades en täckplatta 
(bild1) på ovansidan av termostathuset och kylaren konstru-
erades så att påfyllning av vat-
ten i stället kunde ske från top-
pen av kylaren.

Eftersom termostathuset i 
original, numera väl över 60 år 
gammalt, gjutits med underläg-
set material, uppstod ofta läc-
kage. Även om det inte läckte 
beslutade ett antal ägare att 
ersätta termostathuset med den 
senare och mer bekanta enheten, avbildad på bild 2.

Då det var uppenbart att det fanns en efterfrågan på det 
ursprungliga termostathuset, bland de som var intresserade 
av originalitet, beslutade SDF att undersöka om tillverkning i 
ett bra material och med hög kvalité kunde ske. Detta projekt 
har varit Christoph Mathey (bor i Schweiz) och Pete Cox 
”baby”. SDF är mycket tacksamma för det jobb som lagts 

ned i mer än två år för att komma fram till en tillfredställande 
lösning med ett nytillverkat termostathus.

Det nya termostahuset har gjutits i aluminium och därefter 
bearbetats, bild 3. Påfyllningstratten är zinkbelagd. Bultar, 
muttrar och låsbrickor är förzinkade. 

Gängtapparna (studsen) är inte zinkbelagda, endast ändar-
na är ju synliga. Enheterna är kompletta med sina två pack-
ningar, gängtappar, muttrar, bultar och brickor och levereras 
i en låda. Dessutom levereras ytterligare två uppsättningar 
packningar i reserv. För de som inte vill använda termostat-

huset när vatten fylls på bifo-
gas en borrad och triangulär 
blank platta (som visas på bild-
en i Bill Piggots bok).

För att minimera risken för 
skador under transport har på-
fyllningstratten (med skvaller-
rör) roterats 120 grader moturs 
och placerats i en förseglad 
plastpåse med lådan fylld med 

skyddande material. Termostat och kylarlock ingår inte ef-
tersom köparen troligtvis redan har sådana, men Pete Cox 
rekommenderar att kylsystemet för den 4-cylindriga wetli-
ner-TR-motorn ska ha ett kylarlock med ett värde som inte 
överstiger 7 lbf/in2, bild 4.

Köparen kan bestämma sig för att montera termostathuset 
som levererats så att bilen blir som när TS1 och TS2 till-

verkades ursprungligen, eller ta bort påfyll-
ningstratten och montera den medföljande 
triangelformade plattan.

Denna reproduktion är av en kvalitet 
som överstiger originalets kvalitet och kan 
förväntas ha en livslängd på minst hund-
ra år, vilket borde vara goda nyheter för 
de stora barnbarnen till nuvarande ägare!  
Bild 5-6.

Produktionen har varit begränsad till 
50 enheter. Artikelnummer är 201522KIT. 
Först till kvarn gäller. Termostahuset kan 
köpas från Pete och Tom Cox på Pete Cox 
Sportscars. Priset är £ 234 (£ sterling) plus 
frakt.  

Nu kan du köpa ett nytillverkat 
termostathus till tidiga TR2

Pete Cox Sportscars
Unit 25, Peltland Trading Estate, 
Padget’s Lane, South Moons Moat
Redditch, B98 0RB ENGLAND

Telefon: 01527 522646 (arbetstid), 07932 716229 (Tom)
Hemsida https://petecoxsportscars.co.uk  
E-post  enquiry@petecoxsportscars.co.uk

Tidiga TR2 har ett antal delar som inte har varit tillgängliga på många år,  
varav en del är det dubbla termostathuset monterat före TS1201E.

Kvalitet som
överstiger originalets
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Det nytillverkade termostathuset. Man kan ta bort påfyllningstratten  
för kylarvatten och montera den medföljande triangelformade plattan. 

Termostathus TR2 t o m TS1201.
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Termostathus TR2 från TS1201.
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Det nya termostathuset har gjutits i aluminium.
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Rekommenderat kylarlock.
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