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Udskiftning af cylinderlås
Af Gorm Schmidt

Slør i akslen ...
Af Gorm Schmidt

til bagagerum på en TR 6
Adskillelse
1:  Bagpladen på låsetøjet er samlet med 2 stk. 3 mm. aluminiumsnitter. De fjer-  
 nes ved enten at slibe nitten ned på bagsiden, og derefter at slå dem ud med  
 en dorn, eller at bore dem ud med et 2.5 mm. bor. Resterne af nitten ses på billedet.

2:  Nu skrues de 2 skruer af, som holder cylinderhuset.

3:  Med en låsetang fjernes låsering – afstandsring og fjeder.

4:  Cylinderlås med udløserpal tages ud. Læg mærke til, hvilken vej den vender, da  
 den kan samles 180 grader forkert.

5:  Udløserpalen fjernes fra cylinderlåsen ved at bruge et 1.5 mm. bor som dorn.  
 Se billedet.

6:  Cylinderlåsen bankes nu ud af det forkromede låsehus. Det kan sidde temmelig  
 fast grundet irdannelse. Læg også mærke til, hvilken vej låsen sidder i huset, så  
 man ved samling ikke kommer til at vende det forkert!

Samling
Samlingen foregår i omvendt rækkefølge, men sørg for at rengøre for ir i huset. 
Smør cylinderlås - og hus ind i fedt.

Når cylinderlåsen skal isættes i huset, skal nøglen isættes og drejes, for at låsepalerne 
kan komme ind. Drej låsen frem og tilbage, for at være sikker på, at det hele glider let.

Til sidst bankes de 2 nitter på plads. Sådan nogle var for mig svære at få fat i. Man 
kunne måske bruge popnitter, men pladsen er trang, når låsetøjet skal påmonteres. 

Pga. af TR 6erens aerodynamik hvirvles der med årene meget støv op omkring låse-
hullet. For at forhindre dette i at trænge ind i låsen, kan man bruge en plastikhætte 
fra en havestols ben som beskyttelse. 

Slør i akslen til speederpedal på en TR5/TR6?

Det kan skyldes, at PVC bøsningen er revnet og dermed gået i stykker. 
En ny er næsten håbløs at isætte, især den der sidder i højre side ud til 
motorrummet. Trods opvarmning i kogende vand samt sulfosæbe som 
smøremiddel og akrobatiske øvelser, er det hurtigere og meget mere 
effektivt, at få drejet 2 messingbøsninger efter mål. Bemærk, at pedalen 
har fået skridsikker belægning. (Det er en damebil!)




