Dodge - nákladní automobil s pohonem 4x4 vyráběný od roku 1934, který se měnil
tak, aby vyhovoval armádním požadavkům , půl tuna, tři čtvrtě tuna a tuna s
možností různých rozvorů, otevřených, či uzavřených modifikací.
Ještě před koncem války, všichni vojáci, námořníci a letci, kteří byli zemědělci,
stavebními dělníky, horníky, nebo sportovci, sháněli „svůj Dodge“ svůj robustní,
poctivý a téměř nerozbitný, kvalitní vůz.

Po válce se Dodge ocitl zavalený žádostmi o drsný válečný "náklaďák" nebo kamion,
kterých bylo postaveno 226.776.O houževnatosti „nosičů zbraní“, 6x6 WC62/63s,
T214s a T234s, nikdy nikdo nepochyboval. S čtyř-kolovým pohonem, který byl
považován za high-tech a zkušenostmi z války a samozřejmě v reakci na požadavky
zákazníků,bylo vyrobeno vozidlo Power Wagon
,c

civilní provedení s nosností 1.000 kg v terénu

Inženýři fy.Dodge, se pustili do práce na novém civilním vozidle. Výsledek nebyl nový
ani originální, ale byl upraven tak, aby každý komponent byl nahraditelný z již
existujících dílů.

Válečná reklama v Collier s ', odkazovala na Dodge "Battle vůz," Ukázalo se ale, že
náklaďák, který vypadal podobně jako Power Wagon, je ale velký rozdíl.

Mnohem bližší příbuzný Power Wagonu byl vyroben v továrně Chrysler- fotografie
ze 03.7.1945, takže je možné se domnívat, že vůz byl postaven v červnu nebo v

květnu 1945 na pokyn managementu Dodge. Na vozidle nejsou žádné štítky na
prototypu, takže je možné se domnívat,že nebyl vybrán název pro vůz. Nicméně, to
je Power Wagon, bez jakýchkoliv pochyb.V automobilovém tisku vyšla informace, že
nový vůz měl být nazýván "Fargo Utility Truck." 02.01.1946, Automotive Industries
oznámila, že Dodge představil nový vůz, WDX univerzální Truck. Tak, téměř
identický válečný Dodge, dostal jméno Power Wagon.V Kanadě pak Fargo.

Mezi Fargo a Dodge ,nebyly žádné rozdíly Vozy byly vyráběny v zámoří,do konce
roku 1978, v DeSoto Fargo

.Dodge ( v Kanadě, Fargo), používá komerční kabiny vyrobeny v roce 1939 s 126palcovým podvozkem. Tato kabina byla používána na vojenské půltuny do roku
1942, a na poválečné Dodge 1946-47 , všechny lehké nákladní vozy a některé větší
vozy. Kabina byla posazena na rámu vozu s podlahou upravenou tak, aby byl možný
přístup k opravám vozu.

V počátku výroby v roce 1939, byla zhotovena odnímatelná korba,skládající se z
prkenných boxů, sešroubovaných ocelovými pásy. Tato metoda pokračovala až do
roku 1985, kdy byl postaven poslední pickup. Správný způsob provedení dřeva je
Paint It Black, bez ohledu na barvu , což může mít co do činění s trvanlivostí.
Stupačky také viděly malou evoluci.
Typ Flat-zakřivení blatníků kol, byly podobné těm, které vybrali téměř na všechny
osobní a nákladní automobily již první tvůrci. První řada vozidel měla modernější
blatníky tvaru slzy, ale často se ucpávaly blátem v poli a tak se tvůrci rychle vrátili
k osvědčenému vojenskému stylu. Power Dodge dostal stejné vojenské blatníky, v
souladu s "pohonem čtyř kol" image - a tím marketing pravděpodobně chtěl
připomenout kupujícím vojenské dědictví.

Pohon všech kol pochází z počátku návrhů Dodge , z nichž první 4x4 vojenský vůz
měl jen rychlostní převodovku, a převod 4,89 ozubení diferenciálu- byl slabý.Po
zkouškách byl proto zvýšen na 5,83. Stejně jako u jiných inženýrských
rozhodnutí,byly prováděny změny,které byly ku prospěchu vozidla.
Když Dodge ¾ tuna 4x4 byl upraven na 1 ½ t 6x6, armáda zjistila, že je nutné
provést další úpravu převodů. Dodge přidal dvourychlostní převod. Tato vojenská
verze byla převedena do vozidla Power Wagon, v případě převodu 6x6 , ale nízký
rozsah převodů se musel změnit z 1,5 na 1,96. Když inženýři Dodge chtěli zvýšit

výkon hnacího hřídele na diferenciálu zadní nápravy (PTO) , použili prostřední
(přední zadní tandem) nápravy z 6x6, a stejnou část hnací nápravy. Opět se řeší
technické problémy na rýsovacím stole.

Díky oboustraným diferenciálům , přední hřídel může provozovat naviják, nebo
čerpadlo, zatímco zadní hřídel mohla provozovat jiný druh zařízení s vlastním
pohonem, jako jsou sekačky nebo pily. Tím vzniká mnoho aplikací v civilním použití v
průmyslu, zemědělství, veřejných službách a požárnictví.

Dodge nadále používal vojenské šípové pneumatiky. Tehdy nebyly žádné jiné s
vysokou trakci k dispozici.
Vynikající vlastností vozu Dodge byla celokovová svařovaná korba.První prototyp ji
měl vypůjčenou z tunového pickupu, ale nízké boční strany nesplňovaly potřebné
schopnosti. Nakonec, byl vyroben originální box, který inženýři fy. Dodge postavili
výslovně na vůz 1.35 metrů široký (více než čtyři stopy mezi podvozkem), 60 cm
hluboký a 2.40 metrů dlouhý - větší a hlubší než jakýkoliv jiný dostupný (i když roku
1939 Dodge TD-21 používá 2.7m box, ale nebyl tak hluboký a široký).

Tato korba dovolovala přepravovat těžká zatížení, daleko za doposud konzervativní
váhové zatížení.Po válce byl konvenční-ton 4x2 truck postavený jen na 120palcovém podvozku, s 2.25m dlouhou korbou,
94 HP, 230-cu.in. 6V motor, nikdy nevyhrál žádnou rychlostní soutěž, ale pro města,
požární společnosti, farmáře, zemědělce a další, nebyla rychlost nikdy důležitá. Byly
tvrdé jako kámen, levné, opravitelné a navěky.

Pro ty, kteří se snaží být zajímaví svými vozy - buďte opatrní! Motor Dodge není
stejný jako motor auta, i když účel je stejný! Mohou existovat určité výjimky, ale není
známo,že by motor z kamionu a motor z Dodge byly stejné. Motory pro vůz byly
vždy aktualizovány, aby byly vhodné pro těžké použití nebo podmínky. Rozsah
těchto aktualizací závisí na zamýšlené použití vozu. Půl tuna mírně modernizovala s
díly, jako jsou pístní kroužky Chrome místo ocelových kroužků. Je-li však určen pro
náročný provoz, pak více odolné komponenty byly postaveny v roce, kdy se
používalo řetězových rozvodů, s instalací sodíkových ventilů stelite a peened

klikových hřídelí. Motory pro nákladní automobily by byly zcela samostatnou
kapitolou.

Podle vlastní historie Dodge,publikována v roce 1951, bylo základním cílem splnit
potřebu malého, rychlého, výkonného a robustního vozu – s kterým se může
cestovat na silnici, i mimo silnice.:“navrhli jsme jeho vzhled,který bude příjemný,
karoserie robustní konstrukce, pohonné jednotky jako je motor, spojka, převodovka,
s přední a zadní hnací nápravou zůstanou stejné, jako byly představeny pro
vojenskou verzi . "

Technické inovace přicházely pomalu s inovací evoluční, ne revoluční, Proč měnit
to, co je již nejlepší? Změny byly pečlivě zváženy, jako v roce 1949, kdy byla
upravena převodovka z bezpečnostních důvodů na čtyřrychlostní. Může to znít jako
málo, ale v roce 1950, čtyřlopatkový ventilátor chladiče nahradilo šest čepelí.



Nový pickup má upravenou korbu



Zesílení náprav



volitelné, tužší pružiny jsou k dispozici



Nové silentbloky motoru,



Kabina -přidáno uložení v přední a zadní části



Výkon motoru upraven



1.600 liber pružiny vpředu a kapacitu 3.000 liber zadní pružiny jsou k dispozici
jako volitelné, zadní nápravy kapacita byla zvýšena z 5500 liber na 6500 liber a
přední náprava od 3.500 do 3.750.



Přístroje se změnili z vojenského stylu na civilní typ



Zapalovací svíčka- kryty byly změněny na lepší ochranu



Nové palivové čerpadlo- bylo upraveno pro vyšší průtok



Silnější startér byl namontován na 217 CID Flathead šestiválcový motor
(Plymouth



Tlumiče- změna z pákových na pístové

Brzdy byly změněny na Cyclebond ,tvarované kuželové obložení s eloxovaným
brzdovým válcem

Nový karburátor byl montován v roce 1952, komprese byla upravena v roce 1953 (z
6,7 na 7.0:1), 1954 (7.25:1 s novým 230 CID Flathead 6V a přepracované výfukové
potrubí v.r. 1955 (7.6:1). Model roku 1955 také upraven na 12-volt a
synchronizovanou převodovku.

1956 byl rokem úprav- elektroinstalace se stěhuje do moderní 12-volt standardu z
původních 6-volt, v roce 1957 se připojil k výkonným brzdám posilovač řízení, a
klíček od zapalování-ten nebyl nikdy realizován.

V roce 1958 alternátor ( Leece-Neville Alternátory jsou běžně k dispozici, nařízení
mnoha obcí -vozy policie a požární vozidla) a 10.000 liber naviják .

Od r.1960 nebylo vidět zásadních změn od válečného designu:Motor 251-CID 6V
přišel v roce 1961, Chrysler vestavěné alternátory nahradil standardním generátorem
a volitelným Leece-Neville alternátorem. Lock-out přední náboje přišly o rok později,
a duál(dvou okruhový) hlavní brzdový válec v roce 1967.
Bezpečnostní a emisní pravidla nakonec zrušila (zabila) výrobu vozu v USA v roce
1968, (ačkoli před ukončením výroby, lesní správy argumentovaly pro jeho
pokračování!) Výroba byla považována za příliš drahou a motor Slant 6V neefektivní
spotřebou a emisemi Celkem bylo prodáno 95.145 WDX-WM300 vozů od r. 19451968. Vývoz pokračoval nejméně dalších deset let, až do roku 1978.

Dodge byly navrženy hlavně pro vojenské povinnosti (říká se, že vývojáři by našli
způsob, jak ušetřit na materiálu ,ovšem za cenu přílišné poruchovosti,
http://www.vintagepowerwagons.com/ prodává téměř jakoukoliv součástku,kterou by
jste potřebovali k opravě vozu, do své bývalé slávy.

Hodnoty:motor



Vrtání x zdvih: 3,25 x 4,625



Kompresní poměr: 6.7:1



Koňská síla @ RPM: 94 @ 3200



Torque @ RPM: 185-lbs.ft. @ 1200



Dodávky paliva: Single Stromberg spádový karburátor,

Od 1946-48, bylo postaveno celkem 5.450 vozů.


1946 Základní cena: 1.627 dolarů



1956 Základní cena: 2.499 dolarů



1968 Základní cena: 4.634 dolarů



Exportní model 1978 Cena: 4.714 dolarů






Informace čerpány a přeloženy z Dodge Power Wagon technology and industry.

