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Fiirstflrkning av chassiet pfl
TR5 1250 & TR6

Triumph TR5/250 & TRG lider av vissa svagheter i
chassiet. Grundkonstruktionen ilr fiir svag pfl nflgra
stilllen. Bilarna 6r dessutom idag 35-40 flr gamla

och chassiet var aldrig ffinkt att vara sfl lilnge.
Sprickbildningar i bflde fremre och bakre delen
av chassiet invid filstena ftir hjulupphingningen

ilr mycket vanliga. wIflnga av de bilar som finns
i trafik idag ilr redan fiirstilrkta av nuvarande
eller tidigare ilgare men de bilar som innu inte
ilr fiirstilrkta rekommenderar jag starkt att giira

detta omedelbart. Jag pflstflr tom att det mflste
giiras. Ftir eller senare blir det sprickor i ramen
pfl dessa stilllen.

Se b i fogade tecknade b i lder  f rAn TR ac t ion
(klubbmagasinet som utges av den engelska klubben TR
register). Du kan viilja att tillverka fcirstiirkningsplatar
sjiilv eller kOpa liimpliga bit frAn nAgon av de leveran
tcjrer som siiljer delar till dessa bilar. Faktum dr att dr en
Triumph uppteckte behovet av dessa forstiirkningar och
gjorde ritningarna till de fcirstdrkningar som sedan salts
pi eftermarknaden. De bakre fcirstiirkningarna gjordes
redan pi fabriken pi TR6 byggda from november Ig72
dvs. de med chassienummer som borjar p5" CR och
CF si di inser en var att dessa dr nodviindisa dven
pi tidigare modeller.

Bla Moss och Rimmer visar dessa delar tydligt i sina
kataloger. De syns tydligt iiven pi de bilder de har pA
sina hemsidor. Aven vAra svenska leverantorer kan
siikert hjiilpa dig med leverans av dessa delar.

Extra stiilenjng plate fitted to
securely allach rack/cross-member
f ront suspension brackel togelhef.

- 881 55846 L.H.
-  88155847 R.H.

95"4. Slrengthening the frgnl lower lell side pivot brackel.

{Courtesy Tnaclion - the magazine oi the UK ln Register.)

Note: 8B1 5847 simiiar to 8815846
but with lip in opposite direclion.

Material: 10swg sheet to
BS1449 par t  lA  HnP 15

,5 -5 .  D inens iona l  de ta i l s  o l  the  l ron t  suspens ion  s t j f teners .  {Cour tesy  TRact ion  -  the
magaz ine  o f  the  UK TR Reg is te r . )
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Stiffener - 88 155846 L.H.
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55847
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D5-6. Slretrgthering the rear low€r lell side pival brackst. {Co!rtesy TRaction - ihe
magazire ot the UK TR Re!islei.)

,88155847 R.H.

$tiitener - 881
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Fii rst?irkningsbrickanDe delar som visas pi ritningar h?ir intill finns med
Moss nr 155531, 155532, 155846 och 155847. Montera
gdrna dven den forstdrkningsbricka som Moss har med nr
139580 som skall placeras inne i fdstet. Se bilden, detalj
73. Det behcivs 4 st.

OvanstAende dr mycket viilkiint av de flesta TR-?igare
men eftersom det siiljs och kops bilar och nya oerfarna
iigare tillkommer varje 6r sA ti1 ovanstiende att uppre-
pas.

Keep TRing

Bengt

Fiirstdrkningsplattan nr 155846 monterad pd. bakre fdstet i
framvagnen pA min bil.


