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Varför en TR6?

Efter att ha ägt sex stycken MG tyckte jag att det var 
dags för någonting annat. 

Jag hade tidigare varit med och hjälpt Uffe Velan-
der att renovera hans TR4A som stått i garage i 30 år. Jag 
kom då fram till att jag ville ha en Triumph och då en med 
sexcylinders motor. Bild 1

Köpet
Efter en del sökande på nätet och i TR Magazine hittade jag 
en TR6 i södra Sverige. Jag hade då tittat på några i Stock-
holmstrakten, men dessa var alltför rostiga. Jag talade då med 
Bengt Nylén i TR klubben och frågade  om han hade möjlig-
het att titta på bilen som fanns i södra Skåne. Bengt sa då att 
han skulle fråga Sten Lennbro som bor närmast om han kunde 
åka och titta på bilen.

Efter Stens inspektion bestämde jag mig för att åka och 
titta på bilen. Bengt mötte mig vid Sturup och vi åkte och 
tittade på bilen. Bilen var fin och rostfri. Ägaren som hade 
ägt bilen i 20 år kunde inte garantera skicket på motorn. Jag 
bestämde mig för att köpa bilen och vi tog hem bilen till 
Huddinge på trailer. Bild 2

Efter att bilen hade transporterats hem gjordes en längre prov-
körning på ca fem mil. Jag konstaterade då att motorn gick 
ganska dåligt och att oljetrycket var lågt trots rätt oljenivå. 
Motorn tjuvstannade ett par gånger men genom att hålla ett 
varvtal på ca 1500 tog jag mig hem. Jag kontaktade Kjell Wal-
lin på ELWA Motors som gjorde ett kompressionsprov på mo-
torn. Kompressionen var mycket låg på två cylindrar. Kjells 
råd var att inte köra bilen något mer med motorn i detta skick.
Bild 3

Motorrenovering
Motor och växellåda lyftes ur bilen som ett paket. Bild 4  
Enheterna delades och alla detaljer på motorblocket togs bort 
inklusive topplocket. Vevaxel, kolvar och kamaxel fick vara 
kvar i motorn för att Värmdö motorteknik, som fått uppdra-
get att renovera blocket, skulle kunna se och mäta statusen på 
motorn. Bild 5 

ELWA Motors lovade att ta hand om toppen och plana den 
1 mm samt byta ventiler och ventilfjädrar. Någon blykon-
vertering av ventilstyrningarna rekommenderades ej. Den 
mängd blyersättningmedel man använder på ett år är liten 
och ger tillräckligt bra smörjning till ventilstyrningarna.

Teknik  

Motorrenovering

Triumph TR61
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Värmdö Motorteknik demonterade vevaxel, kamaxel samt 
svänghjul. Bild 6 och 7 

Alla frostbrickor och pluggar till oljekanalerna togs bort 
samt kamkedja, kedjehjul och tätningar. Svänghjulets kugg-
krans för startmotorn hade flyttat sig på svänghjulet med ca 8 
mm. Motorblocket kokades ett par gånger för att få det så rent 
som möjligt. Man konstaterade att kolvarna var mycket slitna 
och att även lagren på vevaxeln var slitna och repiga. Man kon-
staterade vidare att cylinderloppen var något koniska.  Bild 8

Efter lite väntetid så började man bearbeta block och ve-
vaxel. Vevaxeln slipades och blocket lineborrades och cylin-
derloppen borrades cylindriska. Bild 9 En känslig punkt på 
TR6 motorn är den lösning på axiallager som finns i motorns 
konstruktion. Axiallagren (2 halvor) kan vid slitage lossna 
och falla ned i oljetråget. Bild 10 I min motor hade dessa la-
ger klarat sig bra och var minimalt slitna. Man ska aldrig 
sitta med kopplingspedalen nertryckt vid rödlyse med dessa 
motorer. 

Vad beror nu detta stora grova slitage på ? Troligtvis dåligt 
balanserad motor och ej tillräckligt täta oljebyten. Med tanke 
på hur svåråtkomligt oljefiltret sitter i original utförande för-
står man att det är lätt att hoppa över filterbytet.
Efter bearbetning hos Värmdö Motorteknik monterades alla 

lager till vevaxelns lagerlägen . Vevstakslager och kannbultar 
byttes, nya kolvar med +storlek monterades. Kuggkransen på 
svänghjulet hade vänts så att den oslitna sidan kom rätt och 
punktades fast. En liten viktminskning hade också gjorts på 
svänghjulet. Vevaxel och svänghjul var nu balanserade. Alla 
kolvar har samma vikt vilket bidrar till bra balanserad motor.

Därefter togs motorblock och övriga komponenter hem 
till mitt garage. Efter skrapning och rengöring monterades 
alla frostbrickor och oljepluggar innan målning påbörjades. 
Därefter monterades kamaxel och kedjehjul. Kamaxeln är 
slipad och har en så kallad Hedlund profil. Det är viktigt 
att märkningen på kedjehjulen kommer rätt innan kamked-
jan monteras. Kedjehjulen och duplexkedjan byttes till nya.  
Bild 11 Innan topplocket monteras måste de nya uppgraderade 
kamlyftarna monteras. Topplocket är planat en mm och venti-
ler inslipade. Nya dubbla ventilfjädrar och ventilstyrningar är 
monterade. Arbetet utfördes av ELWA Motors. Ny vipparm-
saxel monterades med nya vipparmar. Stötstängerna var ok 
och återanvändes. Packningar och övriga tätningar montera-
des, likaså kåpor och svänghjul. Allt dras med momentnyckel 
till rekommenderade moment. Ventilspelet grovinställdes. Från 
undersidan monterades en ny oljepump och ett oljetråg. Motorn 
var nu klar att förenas med en växellåda. Bild 12 och 13

Transport av bilen från Skåne till Huddinge, ca 65 mil. TR6 motorn var i stort behov av att renoveras.

Tommy Lyngborn och Bo Adolfsson hjälper till med att lyfta ur 
motor och växellåda.

Motorn ”strippad” inför Värmdö motortekniks renovering av  
motorblocket. 
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Framvagn, bromsar m m
Under tiden som motorblocket var hos Värmdö Motortek-
nik för bearbetning fanns en hel del andra arbeten att göra. 
Motorrummet rengjordes och granskades. Gamla bromsled-
ningar demonterades så även kopplings- och bensinledning-
ar. Hela framvagnen renoverades med nya polyuretan-buss-
ningar/lager. Undre parallellstagets ena fäste, som var dåligt 
lagat, slipades bort och ersattes med nya fästplåtar (se tidiga-
re artikel i TR-Magazine nr 1/2020). Förutom en renoverings-
sats till framvagnen inköptes nya bromledningar, bromsok, 
skivbromsbelägg  och huvudcylinder. Till bakvagnen inköp-
tes bromstrummor, bromscylindrar, bromsbackar samt en sats 
bromsrör. Med detta är hela bromssystemet utbytt. Jag bytte 
även huvudcylinder och slavcylinder till kopplingen.

Växellådan
Växellådan i bilen var en standardlåda utan överväxel. Mo-
torvarvet blir då onödigt högt. Mina tidigare MG bilar har jag 
försett med femväxlade Ford lådor vilket har varit enkelt att 
installera och fungerat bra. Vad göra med TR6an? Efter viss 
efterforskning kom jag fram till att konverteringssatser till en 
TR6 var ovanligt dyra och svåra att få tag på. Den varian-
ten slopades. Efter samtal med Bengt Nylén rekommenderade 

han att i stället för att köpa en överväxel att montera så var det 
bättre och förhållandevis billigare att köpa en renoverad väx-
ellåda från TR Shop i London . Detta gjordes också tillsam-
mans med ovan nämnda komponenter. Förvåningen var stor 
när växellådan packades upp efter hemkomst. Den såg helt ny 
ut och verkade helt oanvänd. Efter samtal med TR Shop fram-
kom att man sålde ut en del produkter. Bild 14 Utöver detta 
köptes ett helt nytt rostfritt avgassystem och två nya SU för-
gasare anpassade till TR6. 

Koppling m m 
Nu var det dags att sätta samman motor med växellåda. Ny la-
mellplatta och tryckplatta monterades samt ett nytt urtramp-
ningslager som säkrades enligt bruksanvisning. När man har 
motor och växellåda isär byter man självklart koppling och ur-
trampningslager. Tack vare stort utrymme i motorrummet var 
det inga problem att lyfta i motorn. Dessförinnan hade alla nya 
bromsrör monterats. En ny kraftigare mindre startmotor montera-
des. Kylaren spolades med maskindiskmedel och mycket smuts 
kom ut. När sedan vattnet började bli rent började kylaren att 
läcka i underkant. Runt Stockholm finns numera ingen som lagar 
bilkylare. En ny kinesisk aluminiumkylare beställdes och monte-
rades. Priset var betydligt lägre än en ny plåtkylare från England 
och passade exakt. Alla gummislangar och slangklämmor byttes.

Teknik  

En liten viktminskning gjordes på svänghjulet. Renoverad vevaxel som tidigare var sliten och repig.

Kolvarna var mycket slitna. Vevaxeln slipades och blocket lineborrades och cylinderloppen  
borrades cylindriska.
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Avgasgrenröret blästrades och ytbehandlades. Standard gren-
röret ansågs vara bra utfört för någorlunda gott flöde och 
monterades. Ett nytt rostfritt extraktorgrenrör är enligt min 
mening för dyrt. Delar av avgasröret monterades också vid 
detta tillfälle. Insugsgrenröret (standard) blästrades och ytbe-
handlades och monterades tillsammans med SU-förgasarna. 
Bild 15 och 16 Det nya avgassystemet monterades. Bild 17

Samtliga vätskor fylldes. En 20/50 olja för inkörning 
och därefter en helsyntetisk olja. En elektronisk brytarlöst 
tändningssystem installerades och nya tändstift monterades. 
Förgasare och tändning grovinställdes. Efter påfyllning av 
bränsle startades motorn. Efter en del finjustering av tänd-
ning och förgasare gick motorn ganska bra.

Saker som uppkommit vid och efter  
monteringen
Vid kontroll av bränsleledningen hittade jag en skarvkoppling 
av gummi som sitter ungefär mitt under bilen. Gummikopp-
lingen (slang) var nästan helt uppluckrad och när jag rörde 
den började den läcka bensin. Inga slangklämmor fanns som 
tätade skarvkopplingen. Bild 18 Det var bara att tömma tanken 
och ersätta kopplingen med en riktig bränsleslang. Koppling-
en verkar vara standard monterad. Jag misstänker att gummit 
uppluckrats av underredsmassa. 

Bromsvätska fylldes på och vid luftning av systemet kunde 
jag konstatera  att ingen vätska kom fram till bakvagnen. TR6 
har tvåkrets bromssystem med en indikeringsventil som indi-
kerar brott på endera bromskretsen. I ventilen sitter en kolv 
som rör sig och blockerar den ena eller den andra kretsen 
beroende på tryckskillnad. Denna lilla kolv krånglade flera 
gånger och till slut gav jag upp och tog bort kolven. Så nu har 
jag enkrets bromssystem. Ombyggnad av denna ventil gör jag 
nästa år. Bild 19

Efter att ha startat motorn och gjort ytterligare justering-
ar gjordes en provtur i den närmaste omgivningen. Det gick 
ganska bra och allt verkade fungera. Efter ytterligare provtu-
rer vägrade motorn en dag att starta. Del lät som om den för-
sökte starta på för få cylindrar. Efter mycket funderande och 
prov med andra tändkablar och tändspole samt koll på gnista 
och bensinflöde hände inget. Det satt nya tändstift i motorn 
så det kunde man ju inte misstänka. Men till slut frågade en 
kompis om jag hade de gamla stiften kvar. Vi tog bort de nya 
och ersatte med de gamla. Då startade motorn snällt. Vi miss-
tänker att det var kortslutning i något av stiften (Auto lite). 
Bilen har därefter körts på rullande landsväg med intrimning 
av förgasare och tändning och nu går den riktigt bra. Bild 20 
De värden som uppmättes visade att den renoverade motorn 
ger 108,9 hk (80,1 kW). Effekten på bakhjulen uppmättes till 
76,4 hk (56,2 kW) Bild 21

En känslig punkt på TR6 motorn är den lösning på axiallager som finns i motorns konstruktion. Axiallagren (2 halvor) kan vid slitage 
lossna och falla ned i oljetråget.
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Vad denna renovering har kostat hittills törs man knappt tänka 
på. Men detta är en del av min hobby som får kosta pengar. 
Jämfört med t ex placeringar på börsen är en TR6 i alla fall en 
real tillgång som ger avkastning i form av positiva upplevel-
ser med renovering, sportbilsåka och att träffa TR-vänner. Det 
kallar jag avkastning på eget kapital.

Nästa vinter blir det nya drivaxlar och renovering av dif-
ferentialen som läcker olja. Vi vet ju att våra engelska bilar 
ofta markerar sitt revir med oljefläckar. En genomgång av 

elsystemet med uppgradering av reläer och flatstift-säkringar 
ska också till. M a o finns det ytterligare underlag till kom-
mande artiklar.

Har du några frågor eller funderingar om renovering-
en får du gärna kontakta Bengt Sedell 0706-402 711,  
bengt.sedell@telia.com

Keep TRying 

Det är viktigt att märkningen på kedjehjulen kommer rätt innan 
kamkedjan monteras. Kedjehjulen och duplexkedjan byttes till nya.

Från undersidan av motorblocket monterades en ny oljepump och 
ett oljetråg.

Motorn snart klar för att förenas med en nyrenoverad växellåda. Nyrenoverad växellåda med overdrive inköp hos TR Shop i  
London.
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15.	 Grenröret innan det blästrades och ytbehandlades.
16.	 Insugsgrenröret (standard) blästrades och ytbehandlades och monterades tillsammans  

med SU-förgasarna.
17.	 Bra med en riktig pelarlyft innan montering av ett nytt avgassystem.
18.	 Gummikopplingen (slang) var nästan helt uppluckrad och när jag rörde den började  

den läcka bensin. Inga slangklämmor fanns som tätade skarvkopplingen.
19.	 TR6 har tvåkrets bromssystem med en indikeringsventil som indikerar brott på endera 

bromskretsen. Ventilen fungerar inte och renovering av ventilen ska göras nästa år. 
20.	 Bilen har körts på rullande landsväg med intrimning av förgasare och tändning och nu  

går den riktigt bra.
21.	 De värden som uppmättes visade att den renoverade motorn ger 108,9 hk (80,1 kW).  

Effekten på bakhjulen uppmättes till 76,4 hk (56,2 kW).
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