Dějiny Willys-polopásový jeep T29 a T 29E1
Po vstupu USA do války byla jednou z nejdůležitějších základen Aleutians na Aljašce-od
Japonského útoku na Aleutians-takto se Aljaška stala primární vojenskou zonou významu.
Vzhledem ke špatnému počasí a množství sněhu,bylo třeba vyrobit vozidlo,které by bylo
schopno přepravy materiálu a vojska.Také velká letecká aktivita v této oblasti vytvořila
enormní potíže pro personál,který byl denně konfrontován s chladem po většinu roku. I jiná
idea byla,aby bylo možno zachraňovat letce při možných havárijích,vytvořit záchrannou
jednotku v dalekém severu, při záchraně posádek letadel.
Tak vznikl návrh a posléze jedinný prototyp T 28 Half-Track ,po té následoval typ T29 a
T29E1-tyto byly lepší a Willys vyrobil první Snow Tracktor v lednu 1943.Model vycházel ze
základního Jeepu typu 6x6 s prodlouženým rámem,obyčejná řídící přední náprava bez
předního pohonu a na ní zavěšeny lyže ,prodloužená konstrukce kol pro pásy vyrobené
Fordem.Lyže,namontované tak,že se řídily jen normálními koly.Pásový traverzový podvozek
byl navržen tak,že při pohybu svisle přední nápravy se otáčelo druhé kolo v opačném směru a
tím se napínal pás ve stopě vozu.Nehluboká karoserie byla vybavena spolu s postraním
otvorem v plátně střechy,které vylepšilo periferní vidění .
Další úpravy karoserie vedly k další verzi a v únoru 1943 vznikl typ T29E1 s vylepšenými
pásy a větší karoserií. Společnost Willys Overland nebyla dále schopna pracovat na vývoji
tohoto typu z důvodu válečných zakázek a tak dalších 5 ks T 29 bylo vyrobeno mezinárodně.
Všech 6 ks bylo převezeno a testováno v coloradských horách v Camp Haley,v zimních
válečných podmínkách.Stupňovitý nárazník pomáhal odhrnovat sníh mimo vozidlo.Váha
vozu zůstala zachována (3.840 lbs-1.755kg) s plnou nádrží a osádkou tří mužů.Lyže,které byly
odstranitelnéměly šířku 20.3 cm a 1.52 m dlouhé s 80 cm ochranným rámečkem.E1 mohl
operovat jednak jen s předními koly,nebo jen s lyžemi,nebo s obojím
dohromady(viz.obrazek).Pás byl dlouhý 2.083 m a široký 30.5cm,vyrobený z kaučuku s
kovovými výztuhami.Tlak na 2.5cm čtvereč. byl 1.2 kg.6ks zadních kol plněné vzduchem se
stopovými pneumatikami byly rozměru 4.75x19 zadní pár se zvláštním kovovým výpletem a
4x12prostřední pár.Zadní listová pera byla obrácená poloelipsa podobná typu 6x6 jeepů.
Motor Willys MB byl mírně vylepšen a nynní poskytl 63 Hp pří 3.900 otáčkách.Poháněcí
soustava byla stejná jako u Willysů Waren výbavaT84 třírychlostní převodovka s redukcípřičemž 1 st.-2.665-2st.1.564-3 st.přímý a zpět.chod-3.554.Řízení typ Ross-model T12 s převod
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poměrem 14-12-14 poloměr otáčky 30 stop-8.88mStandartní 6V baterie Tah vozu 1.135 kg
max rychlost 30 mil (jen s koly) a stoupavost 60%.Nejvyšší hloubka brodu 75cm.
Obsah nádrže 20 gal-75 litrů a dojezd max 250 mil.Převod diferenciálu je 5.38:1,stejný jako u
6x6 jeepů.
Z protokolu v Aberdeenu se lze dočíst,že při testování bylo obtížné vozidlo řídit,protože pásy
nemohly být řízeny nezávisle a že prodloužením podvozku způsobilo nadměrnou dráhu
poloměru otáčení.

Pokračování na další straně -T 28 jediný kus na světě-příběh Fredy Smitha a jeho cesta za

str.3
legendou mezi Jeepy-T28 Half-Truck.
Na začátku r.1999 jsem slyšel pověsti,že legendární T 28 Half-Truck a Willys MT-Tug ,byly
nalezené v USA a údajně převezeny do Anglie.Tuto informaci jsem chtěl prověřit abych
zjistil,kdo je ten šťastlivec a kde jsou auta právě teď.Navštívil jsem firmu William Gallierssportovní automobily ve Shropshieru v červnu 1999-ale byl jsem vypoklonkován ven s tím,že
nemám lézt do cizí firmy a „čmuchat“.Koutkem oka jsem si ale všiml dvou ks Ford GP před
renovací,které stály v dílně-pozeptal jsem se mezi dveřmi komu patří ty dva kusy a bylo mi
sděleno,že panu Fredovi Smithovi.Toto jméno již jsem několikrát slyšel a tak jsem se zeptal
ještě na pár věcí a chlapíkům jsem zřejmě padl do oka a již nebyli tak nepřístupní a tak jsem
dostal i telefon na Mr.Smitha.Po našem rozhovoru mi sdělil,že opravdu existuje v Anglii 6x6
polopásové vozidlo a že je mohu i vidět.Dali jsme si schůzku na konec září a já se nemohl
dočkat.vždyť toto vozidlo je vidět jen na obrázku,který mám doma ještě s trošku nabouraným
předním blatníkem jako jedinný kus ,který byl kdy vyroben.Konečně nadešel ten okamžik a
já po příjezdu k Fredovi jsem měl žaludek až v krku,protože ne každému se podaří spatřit
tyto vozy,které naposledy viděli pouze lidé před mnoha lety při výrobě a navíc bylo vyrobeno
pouze 39 ks,ale T28 pouze jediný.Fred mě přivítal a vedl dílnou na vítaný šálek kávy a to jsem
byl již v sedmém nebi při pohledu na jeho dílnu.-byly tam dva Fordy-jeden s řízenými i
zadními koly a druhý GPA -vodník a mnoho náhradních dílů.Asi po 15 minutách Fred
řekl:předpokládám,že chceš vidět Half Truck T28. „To ano a pak ještě všechno co máš“.Fred
to udělal obráceně-došli jsme k nějakým dveřím garáží a Fred otevřel-byl jsem ohromen ještě
více,protože tam bylo několik Jeepů MA a MB a další GP,mnoho dílů,různé karoserie,osy a
části dalších jeepů-ale vepředu toho všeho byl T28 HT.,který jsem poprvé v životě viděl na
vlastní oči.Nemohl jsem tomu uvěřit,vidět tento jeep a cítit ho-vždyť to asi znáte ten pocit.Vše
jak jsem viděl v knihách a dokonce i s tím promáčklým blatníkem,tak to byla skutečnost.Ten
samý kus,který byl fotografován před 60-ti lety pro tisk-je nynní zde a já na něj koukám.Je
sice v žalostném stavu,ale existuje.
Potom jsme se vrátili do kanceláře a Fred začal vyprávět příběh,jak k jeepu přišel.
Fred začal sbírat jeepy již před mnoha lety a po prvním zrenovovaným MB chtěl sehnat co
nejstarší kus,vyrobený v prvních číselných seriích.Potom se dozvěděl,že existuje někde v USA
T28 Half-Truck-ale nikdo nebyl schopen přesně říci kde a jak by se k němu dostal a co je na
tom vůbec pravdy.Potom se dozvěděl od přítele Lexe Schmidta jméno jistého Alberta Pike
Stowea z Wermonthu a získal na něj kontakt.
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