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Provningsreferat 6 

FISKARS-TRAKTORPLOG, släpbar 2X14". 
Anmälare och tillverkare. Oy Fiskars A b, Fiskar s. 
Pris (22. 4. 49) : O 4035-q 166 cw,te.  

1. Konstruktion. 
Fiskars 14-tums traktorplog (bild 1) med två vändskivor uppbäres 

av tvenne gånghjul, vilka lagrats på vinkelböjda akslar. Plöjnings-
djupet justeras medels tvenne hävstånger. Dragpunkten kan regleras 
i sid- och höjclled. Draganordningen är utrustad med reglerbar auto-
matisk lösningsanordning, vilkes lösgör plogen från traktorns drag-
stång, när plogen törnar mot en sten eller dylikt. Plogen sänkes i 
arbetsställning och lyftes 	jorden med tillhjälp av en lyftanordning, 
som fungerar medels vänstra hjulet. Lyftanordningen skötes från 
traktorn genom att draga i ett snöre. 

Tiltans bredd kan regleras till 11", 12", 13" och 14". Plogen är 
utrustad med 14" bill. VändSkivan är av trelagerstål. Vändskivans 
:orm var på alla tre provade plogar mellan cylindrisk och skruvfor-
mad: På en plog var vändskivan i någon mån.mer brytande än på de 
övriga. Vänstra landsidan är utrustad med klack och bak i denna finns 
ett stödhjul, vilket löst länkas till åsens nedre ända.1) Plogen är ut-
rustad med skrivrister vilka äro lagrade till gafflarn aodh vars ställ-
ning kan regleras i sid- och höjdled. De av stålplåt förfärdigade 
skumristerna äro fästa vid ristens gaffel. 

Mått: 
Längd 	  3 050 mm 
Billens bredd  	14" 
Hjulens diameter 	 640 mm 
Plogeris vikt  	385kg 

i) Tillverkaffn har meddelat, att stödhjulet utelämnas frän senare framställningsserier. 
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2. Primiliigaina. 

..ProVeri.utkördes åren.  1947-49.- Tre plegar'arivändeS, .Vårav vänd-
skivan på en plog (n:o 1) var i någon mån mer brytande än.på de 
'ändra'.plogarna (n:o 2 och 3.). ProVen omfattade årbetsprov På. olika 
jorda.rter och mätning av dragniotåtåndet. 

Pjogarna, löper jäMnt olika förhållanden,,pch kunna•de inställas 
för plöjning'pa 'ehkä. djup. Vänstra tiltåri blir vid plöjning av vall 
dock ofta på kant, .ernedan plogkropparnas mellanrum inte går 'att 
in.ställas tillräckiigt stort. På mylliga jordat, när marken är fuktig, 
fastnar myllan ganska lätt på vändskivorna beroende på dessas skrå-
niighet på grund av':dåligt niaterial. Stödhjulets inverkan på plogar-
nas jämna gång 6C11-drginetståndet provades. Bärvid konstaterades 
att stödhjtilet inte har nagon betdelsefull inverkan. 

Dragmotståndsmätningar,,utfördes:'Påg,,relativt stel lerjord med litet 
mylla 	 och-såndjord: På stellerjord var drag- 
kraftsbehöVet.:'800'.:_..,850 kg,:då'Plegek:giCk 20 cm ,djiipt.,pch tiltan va 
35,5 Cm breeL Jorclens.dragmoistånd Varierådsålånda,-mellazi 56 ... 61, 
kg per tiltans tvärytas dm2. 	 Våriera.de dra:gkraftsbehovet 
mellan 450 ... 650 kg vid likådari plöjning: Jorcleris'‘dragmotstånd var 
således härvid 32 ... 46 kg/drn2„ Dragtri: ö'-fäkåndeflör plogen med mera 
brytande'vändskiVa var ungefär detsarriniä som för de andra plogarna. 
Som järnförelseplog användes 2X14" Oliver-plog, vars dragkraftsbehov 
var ungefär detsamma.' Stödhjulet konstaterades inte ha betydelse 
visavi dragkraftsbehovet. 

Plogarna användes till plöjningsarbete som följer: plog n:o 1 c. 
350 t motsvarande c: 94 ha,plöjning,,plog n:o 2 ,c. 390 t motsvarande 
c. 105 ha samt plog n:o 3 	tNi;hdts-Sarand.e-c-.--25 ha. Plogarna fun- 
gerade relativt bra. Under PröVen 'framträdde dock faktorer, som för-
svårare plöjningen lieroende på svagt råmaterial och konstruktions- 
feL 	vero tillverkade av dåligt stål. De måste vässas i medeltal 
efter 25 ha:s "plöjning.ly Tre vändskivor brast. Vändsitivornas yta 
skrämades snabbt, Varigenom vändskivorna 'Iätt blir besudlade med 
fuktig mylla. Vändskivornas innerdeLär skör och yta mjik. Skaften 
på tre:skivrister.brast. Brottytan var mycket grovkriStallisk. Brist-
ningen'underlättadeS även.av de skråmor; sorn vid tillverkningen upp-
stått'ilskaftenas böjningsställe. Aven en av ristarnas gafflar spjälktes. 
Skivtistarna äro,avalltföt.vekt stål och vrides lätt Cobrukbara. Ristens 
konföriniga lager fungerade'inte tillftedsställande; eriär myllan tränger 
sig längs konytorna tili bottenskåran oCh spänner 1.agret Avsatsen, 
som hindrar ristens gaffel att vändå sig sidledes är. äVen för lindrigt 
sluttande. Lösningsanordningen; som -annars ftingerade klanderfritc, 
lossnade 1 ett fall från sin svetsning, vilken var vårdälöst gjord. Vi 
slutet av proven gick lyftanordningen, på en plog 	beroende på 
att gånghjulets lager blivit för löst. För övrigt fingeråde lyftanord-
ningen 'på' alla plogar bra. Dä plogen lyftes fråri hia.rken hände det 
några gånger, att hävstångerna, som justerar plöjningsdjUpet, slogos 
rnot marken och kröktes. Detta är möjligt på •grUncr av plogäsens 
artikulation. Flera av plogens muttrar blevp lösa redan efter en rkort 
körning. Detta avhjälptes genom att plasera fjädrande plattor under 
de lösa muttrarna. Låshuvudet på billens och vändSkivans bultar äro 
inte ordentliga. Tillstramningsringens spännspriik“På: gånghjulens 
lager krökes lätt, varav följer att lagren mycket Snart utvidgas. På 
billen finns inte tillräcklig slitnings- och vässningStriån: billspetsen är 
för kort och smal. • 

1) Under provens gång sände tinverkaren billar av nagot bättre 'material. 
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3. Slutbedömning. 

Fiskars-tr.aktorplog, släpj)ar 2X14". 

Amnälare och tillyerkare: Oy Fisk ars A b, Fiskar s. 
Pris (22. 4: 49): 46-48.6-1t stg&po „rue. 
Tre plogar användeS, yarav en ayvek från de andra, genom sin mera 

brytande vändskiva. På alla plogat var vändskivans form rriellan 
cylindrisk och Skruyförmad. Plogarna användes till plöjningsarbete, 
som följer: plog n:o 1 (brytande vändskiva) 94 ha, plog n:6 2 105 ha 
och plog n:o 3 25 ha. Plogarna fungerade under proyen relativt bra; 
om nagra material, och könstruktiårisfel lämnas obeaktade. 

BehoVet av dragkraft varierade på lös mylla mellan 450 ... 650 kg, 
då plogen gick 20 cm djupt. Vid samma plöjningsdjup på stel lerjord 
var dragkraftbhovet 800 ... 850 kg. I samma förhållanden var be-
hovet av dragkraft för jämförelseplogen, 2X14" Oliver-plog, ungefär 
letsanima. Stödhjulet hade inte märkbar inverkan på behovet av 
dragkraft eller plöjningsdjupets jämnhet. 

Billarria och ristarna äro mjuka.1  Vändskivans yta är inte till-
räckligt härd, ej heller mittlager tillräckligt seg, vilket förorSakade 
att tre vändskivor brast. Skaften på skivristarna hade vid böjningen 
blivit grovkriStalliska'och brusto lätt. Härvid medverkade även 
skårorna vid böjnirigåstället. Även en av ristarnas gafflar spjälktes. 
Plogeris löSningsanordning, som för övrigt fungerade bra, lossnade på 
en plög på grund av dålig svetsning. Flera av plogens muttrar hade 
benägenhet att lossna under plöjningen. Låshuvudena på bultarna äro 
inte heller ordentliga. På grund av att akslarna och plogramens tvär-
balk äro för korta,,kan plogens knoppar inte inställas tillräckligt långt 
från varandra, varav följer att vänstra tiltan skäres av före den vändes 
och förblir sålunda lätt på kant vid plöjning av vall. Tillstramnings-
ringens spärinsprint på- gångShjulens lager krökes lätt; vilket förorsakar 
att lagren utvidgas. Till följd härav (i det att hjulet flyttades utåt) 
gick lyftanordningen på en plog sönder, fastän dessa för övrigt funge-
rade bra. Skivristens könformiga lager samlar mylla och fungerar inte 
tillfredsställande. Avsatsen, som hinclrar ristens gaffel att vända sig 
sidledeS är för lindrigt Sluttande. På billen finns inte tillräckligt slit-
nings- och vässningsmån; billspetsen är för kort och smal. Drag-
stångens kedja är för svagt fastsatt. 

Helsingfors den 24 maj, 1949. 

PROVNINGSNÄMNDEN FöR LANTBRUKSMASKINER 

Martti Sipilä 

Rasmus Hoyer 	 Kosti Melart 

Alpo Reinikainen 

1) Under provens gång sände tillverkaren billar av något bättre material. 

Representanten för maskinen har rätt att publicera antingen hela provnings-
referatet eller slutbedömningen av detsamma. 

Någon annan del av provningsreferatet fr inte publiceras skilt utan tillständ 
av anstalten. 
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