Pravda je že staré Jeep motory je stále těžké najít. A Willys-74kW motor je
srdcem džípu a má smysl vyrobit nové bloky. Alespoň, tak si to John Lampl
myslel, když obnovoval svůj starý džíp a zjistil, že má prasklý blok motoru. V
některých případech lze opravit prasklý blok, ale jindy to není nákladově efektivní
a spolehlivé. Ve skutečnosti sehnat dobrý zdroj na použité motory je tak malá,že
John jako strojník začal přemýšlet o reprodukci bloku motoru Go Devil, takže on
a další nadšenci by mohli mít cenově efektivní alternativu.
John je v pozadí ve výrobě a marketingu a velká část jeho zkušenosti pochází od
zahraničních společností, které dělají kvalitní práci pro významné automobilky.
Vydal se na misi najít fakt, zda lze vyrobit blok motoru v USA nebo v zahraničí, a
co by to znamenalo. Zároveň není strojař, sám John pracoval s mnoha lidmi, jak
vymyslet tento projekt. Zjistil, že žádný blok nemůže být vyroben v USA, kvůli
efektivnosti nákladů, dokonce i při vysokém množství produkce. Ve Spojených
státech je mnoho menších sléváren a zjistil, že nemohou konkurovat velké
průmyslové výrobě, kteří používají více automatizované procesy pro úspornost
nákladů. Nevýhodou tohoto je, že velké americké slévárny/továrny nemůžou
sloužit požadavkům malého množství historických trhů, jako např. pro staré Go
Devil.
Smutným faktem je, že jsme ztratili rozmanitost výroby a za cenu kterou za to
zaplatit musíme je přetáhnout výrobu do jiných zemí, které stále mají tyto
prostředky.Tyto nové bloky jsou vyrobeny v Číně, to je strana kvality této rovnice,
která má za následek dobrý produkt. Čínská výrobní základna je podobně jako v
Americe 40tých a 50tých let ,velkou rozmanitosti zdrojů. Výhodou je, že všechny
tyto malé továrny a slévárny ve výrobě používají technologii 21.století. Například,
pro Johnovi obráběcí operace používá automatizované CAD CNC obrábění s
tolerancemi méně než.0005 palce – mnohem přesnější a překonaná tolerance z
amerických 40tých let Willys motorů. Je to to nejlepší z obou světů.
Za prvé, John našel slévárnu kde chtějí vyrábět malé množství bloků, které si
představoval; to není 10 000 jednotek výrobního procesu - alespoň ne zatím
Pak musel najít správnou obráběcí společnost na přesné CNC strojové odlitky k
jeho náročným požadavkům se zárukou.
Nastíněný a podnikatelský plán provedené Johnem, převzali některé staré bloky
do slévárny k mapování a koordinaci měřicím strojem (CMM) a vytvořili 3D
výkres v Solid Works ke spuštění procesu.
CMM může měřit až 1,5 mikrometrů v přesnosti (0.000059"). Naštěstí v tomto
rodinném podniku mu pomohla jeho dcera Sunnie, nedávný absolvent MIT v
oboru strojírenství.Ta byla přizvána k procesu,navrhovala a radila v průběhu
vývoje.V podstatě blok motoru ' 52 CJ-3A postavil jako takový. Namísto zelených
pískových forem jako byly původní bloky vyrobeny, používají metodu cast investic
pro více strukturální integritu a odolnost, stejně jako povrchové úpravy a obrábění

povrchů, i když je to dražší. Kromě toho nové bloky z šedé litiny mají vyšší obsah
chrómu a mědi pro větší pevnost a trvanlivost a originální design. Byly testovány
metodou SGS,i jeho strojním mechanikem ke kontrole prvních testovacích
jednotek.
hansonmechanical.wordpress.com.
Šťastná chvíle pro všechny když John hlásí, že po vytvoření motoru s novým
blokem, pak instalace v jeho CJ-5 a spuštění všech testů je vše v pořádku, ovšem
konečná cena pro maloobchodní odběratele bude záviset na tom, kolik jednotek
může produkovat a prodávat, ale pro tuto chvíli, jsme přesvědčeni, že to bude
velmi cenově dostupné. Merlin Hanson pracuje s Johnem a je zodpovědný za
uvedení bloku na trh a distribuci. Merlin je dobře znám ze světa vintage Jeep a
jeho první příspěvek o těchto nových jeep blocích okamžitě vytvořil docela
rozruch, protože to byla jediná významná položka, kterou nebylo možné použít
pro džípy, zatímco karoserie, rám, a většina ostatních části bylo možné nahradit.
Jak projekt pokračuje, jsme v popředí a vám přinášíme nejnovější podrobnosti o
vůbec největší motorové legendě: Willys Go Devil!/jde jak ďábel/

Blok byl zpětně analyzován pomocí koordinovaného měřícího stroje a solidní
práce programování. Pomocí starých bloků a řezání je vyrobená šarže data.

The new blocks
je hotový obrobený a připravený k montáži. Zesílení sacích a výfukových křesel je již nainstalováno,
stejně jako mrazové vložky. Bloky jsou potažené a zabalené v plastu pro dodání.

Each

blok je individuálně serializován s číslem do masivní části povrchu bloku.
specifikace jsou: Vrtání válců: 3.1255 +/-0, 0005 vodítko ventilu průměr díry:
0.374 +/-0,0005 povrchu šířka ventil: 0.09375 k.125 +/-0, 0005 zdvihátka průměr
díry: 0.626 +/-0.0005″

Všechny obráběcí operace jsou prováděny na vysoce přesných CNC strojích. Upozornění před
číslem bloku JF označuje slévárnu

These
Bloky by měly mít mnohem lepší výkon než zrekonstruované a standardních rozměrů. Jsou pro CJ-2a
a 3A, neboť jsou načasovány rozvodovými koly, nikoliv rozvodového řetězu.

Original Specifications:
Specifications: Willys Go-Devil, L134 engine
Production Dates: 1938-1965
Type: Inline four, L-head
Displacement: 134.2 ci
Bore & Stroke: 3.125 by 4.38 in
Gross Power: 60-68 hp @ 4,000 rpm
Net Power: 54 hp @ 3,800 rpm
Torque: 105-109 lb-ft @ 2,000 rpm
Compression Ratio: 6.48:1 (7.0:1 in some applications)
Engine Weight: 365 lbs (bare)

