
Jaguar E-type S1 1963
More information /

Lisätietoja



Engine and car rebuilt during years 2010 - 2016

• Broken crankshaft replaced, cranckshaft and connecting rod bearings
changed

• Piston rings changed

• Valves (inlet, exhaust), valve guides (inlet, exhaust), valve springs, valve 
collars, valve cotters and tappet guides changed, tappet hold down kit
applied

• Gaskets changed (cam cover LH + RH, exhaust manifold, bottom end, 
head)

• Timing chain + chain guide replaced

• Broken rear exhaust manifold replaced

• Oil seals + core plug replaced



Engine and car rebuilt during years 2010 - 2016

• Clutch disk replaced, clutch slave cylinder replaced

• Brake cylinders and brake servo bellows replaced

• Broken water hoses replaced

• Speedo cable and angle drive replaced

• Carburetor repaired (broken float chamber lid changed, sinking
carburetor float replaced)

• Oil pump changed to high flow oil pump

• Filters changed (oil, air)

• Ignition wiring rebuilt, spark plugs changed

• Shock absorbers changed, suspension mounting bushes changed



Engine and car rebuilt during years 2010 - 2016

Modifications:

• Dynamo changed to similar looking alternator (fan belt replaced)

• Fan changed to thermostat-controlled two-speed 25A blower (suction type)

• Retro radio added (the original Blaupunkt Frankfurt radio is in Germany 
under repair)

• Jaguar seatbelts installed

• Jaguar rubber floor mats added

Known defects:

• Speedo slow to react (most likely due to demagnetization of the drag cup / 
magnet system), odometer not functioning

• Minor paint / chrome job scratches (on the roof, on top of right front wheel, 
bottom of front chrome grill), minor dent on door



Auto ja moottori uudelleenrakennettu / 
entisöity vuosina 2010 - 2016

• Hajonnut kampiakseli vaihdettu, kampiakselin ja kiertokangen laakerit 
vaihdettu.

• Männänrenkaat vaihdettu.

• Imu- ja pakoventtiilit / venttiilinohjurit vaihdettu. Venttiilijouset, tapit ja 
venttiilinnostajat vaihdettu. Venttiilinnostajien kuppisarja asennettu.

• Moottorin ylä- ja alapään tiivistesarja vaihdettu. Venttiilin kansien ja 
pakosarjan tiivisteet vaihdettu.

• Jakoketju ja ohjuri vaihdettu.

• Taaempi pakosarja vaihdettu.

• Öljytiivisteet ja pakkasproput vaihdettu.



Auto ja moottori uudelleenrakennettu / 
entisöity vuosina 2010 - 2016

• Kytkinlevy ja kytkimen työsylinteri vaihdettu.

• Jarrusylinterit ja jarrutehostin vaihdettu. 

• Murtuneet vesiletkut vaihdettu.

• Nopeusmittarin vaijeri ja kulmavaihde vaihdettu. 

• Kaasutin korjattu. (Kohokammion kansi ja koho vaihdettu)

• Öljypumppu vaihdettu tehokkaampaan. 

• Öljy- ja ilmansuodattimet vaihdettu.

• Sytytystulppien johdot ja sytytystulpat vaihdettu.

• Kaikki iskunvaimentimet ja jousituksen puslat vaihdettu.



Auto ja moottori uudelleenrakennettu / 
entisöity vuosina 2010 - 2016
Modifikaatiot:

• Laturi vaihdettu alkuperäisen näköiseen uuteen vaihtovirtalaturiin, myös 
hihna vaihdettu.

• Tuuletin vaihdettu termostaatilla varustettuun 2-vaiheiseen. (imevä 25A)

• Retroradio lisätty. (Alkuperäinen Blaupunktin radio on Saksassa 
huollettavana)

• Jaguarin turvavyöt asennettu

• Jaguarin kumiset kuramatot asennettu. 

Tiedettäviä vikoja:

• Nopeusmittari toimii viiveellä ja matkamittari ei toimi.

• Pieniä naarmuja maalissa ja kromiosissa. (katolla, oikeassa etukaaressa ja 
etumaskin alaosassa) Pieni klommo etuovessa.


