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Rakenne ja toiminta. 
- • • 	 , 

Kokeiltu Hanorriag-traktori (kuva 1) ofi suhteellinen. raskasta; 5 
vaihteella ja ilmakumirenkailla varustettua korkeapyäräistä mallia 
(R:25-C).1) 

Moottori on 4-sylinterinen, 4,tahtineri, kansiventtrilimallinen, etri-, 
kammio-dieselmoottori. Käynnistys tapahtuu kä:ynnistysmoottorillå.' 
Hehkutulpat lämmittävät käynnistettäessä etukammioissa ja 'sylinte-
reissä olevan palamisilman. Käynnistysmoottori saa käyttövoimanSa 
12 voltin aktista. Kampikammion kanssa yhteen valettu moottorin 
sylinterilohko on edestä kiinnitetty poikittaistangolla TJ-palkkialus-
taan, jonka etupää on jousitetun etuakselin varassa. ,U-palkkia.läätå 
ja Vaihdelaatikko muodostavat traktorin kantavan rungon. 

Moottorissa on vaihdettavat ns. märät sylinteriputket. Myöskin 
etukaminiöt ovat vaihdettavat. Männät ovat kevytmetallia. Niissä 
on kolme tiivistys- ja kaksi voitelurengasta. Kanipiakselissa on viiSi 
runkolaakeria. Palamisilma kulkee öljy-ilmanpuhdistirrien kantta: 
Termostaatti säätää nioottörin jäähdytysveden lämpötilaa. Jäähd'ytin 
on lamellijäähdytin (v,esiptitkijäähdytin). Vesipt.unppu ja tuuletin 
saavat käyttövoinianså kampiakselilta kiilahihnaila_ 

PolttoaineptuQ5Pu (Deckel P S Ä .42-08)?). . saa.kättövoimansa 
nokkaaksehlta-harrrinaspyörävälityksellä Pölttoaineen'inääTän (moot-
torin ,pyörimisriopeuden) säätää keskip*oisSääclin;- joka asetetaan lig-
lutulle nopeudelle ohjaarnosta::joko;•käsiVivålla. tai jalkapolkimella; 

Moottorissa on haminaspröräpurripulla,:toimiva painevoitelu. Voi-
teluj ärj estelmässä on :öljynpuhdistin.:1 a 'Cljyripaineen Mittari. , 

Kytkin: (Fichtell & Sachs=valiiiiStetta) .-än 'kuiva yksilevykytkiri_ ja 
jalkaPolkiinella hoidettava: Se: on yarnStettu'',hiili-painelaakerilla'A . 	_ 	• 

VaihteiStossa, jossa akselit ovat poikittain, on \ viisi vaihdetta -eteen-
päin ja peruutusVaihde: :HarrirnasPyötät ovat suorahampaiset. Ilihna-
pyora on sijoitettu vaihdelaatikOri vasemmalle sivulle ja saa'liikkeen-
sä väliakSelilta hainniaspYöräkytkennällä. Traktoriiri on saatavissa 
myös voirrian,ottoakseliiri sijoitettava. hihnaPyörä. 

Voirnancttoakselilla
' 
 joka on sijoitettu 	mm raidevälin keskustas- 

ta oikealle, on oma kytkin., 
Ohjausjarrut (paisuntajarrut) vaikuttavat takapyöriin ja toimi-

vat erikseen oikealla jalalla hoidettavilla polkimilla. Haluttaessa voi-
daan polkimet lukita, jolloin molemmat jarrut toimivat samanaikai-
sesti. Käsijarru vaikuttaa voimansiirtokoneistoon. 

Takaraideväli on 'säädettävissä pyöriä kääntäen vaihtamalla 130 f,  
tai 150 cm:ksi ja eturaideväli samoin 130 tai 150 crri:ksi. 

Traktorin taka-akseliin on kiinnitetty hinattavia työkoneita var-
ten kaksiosainen poikittainen vetopuomi (kuva 2) sekä traktorin pe-
räosaan 75 cm:n, korkeudelle 4-pyöräiseri perävaunun Vetoa varten 
vetolaite;  jonka vetopistettä voidaan siirtää sekä oikealle että vasem-
malle 12,5 cm. Traktorin edessä runkopalkkiin kiinnitettynä on myös 
vetopiste. 

Matalapyörä'istä mallia (R 25-D) käytettiin vertailumallina erilaisissa työkokeissa. Siinä 
kokeiltiin mm. erikoisvarusteihin kuuluvaa hydraulista nostolaitetta sekä hydraulista 
eteen sijoitettua kuormauslaitetta. 
Matalapyöräisen traktorimallin polttoainepumppu oli Bosch-valmistetta (Bosch P E.4 A 
60 B 310 S 17). 
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Kuva 2. 

Erikoisvarusteisiin kuuluvalla hydrauligPlla nostolaitteella työko-
neet kiinnitetään traktoriin kahden veto- ja yhden työntövarren avul-
la?) Hydraulinen nostolaite vaikuttaa, paitsi varsinaisena nostolait-
teena myös työkoneen työsyvyyteen.2) Nostokoneiston venttiililaite, 
työsylinteri mäntineen sekä nostoak.seli varsineen ja vetovarsiin kuin-
nittyvine tankoineen, muodostavat oman kokonaisuutensa, joka on si-
joitettu traktorin takarunkoon. Nostokoneiston harnmaspyöräpumppu 
on kiinnitetty traktorin oikealle sivulle eteen ja saa käyttövoimansa 
kampiakselilta kiilahihnalla. Pumppu ja työsylinteri ovat »Ate»-merk-
kiset, mallia A 33007. 

Vakiovarusteina kuuluvat traktoriin (R 25) sähkökäynnistys ja 
valot (12 v) sekä voimanottoakseli. Hydraulinen nostolaite ja hihna-
pyörä ovat erikoisvaruSteita. 

Traktorin mukana oli monipuoliset työkalut. 
.. 	•• 	••• 

Mittoja (R25-C): 
Traktorin valmistusnumero  	821702 

—»— 	pituus 	(eturenkaista 	uloimpaan 
vetopuomiin)  	3,08 m  

—»— 	leveys  	»  1 ,58 
—»— korkeus (pakoputken päähän) 	 2,08 » 
—»— --»— 	(ohjauspyörän ylärewn.) 1,76 » 

Ztu- ja takaraideväli (normaali) 	 
pyöriä kääntäen vaih- 

1,30 » 

tamalla (suurin) 	 1,50 » 
Akseliväli 	  1,80 » 
Kääntösäde betonialustalla oikealle 	 4,05 » 

—»— ---»— 	vasemmalle 	 3,60 » 
—»— —»— 	ohj.jarr. 	käytt: 

oikealle 	 3,40 » 
'1 Kokeiltavan traktorin hydraulinen 4-piste-nostolaite muutettiin tutkimuslaitoksella 3-

piste-nostolaitteeksi. Myöhemmin maahan tuotetut nostolaitteet ovat olleet 3-p1ste-
nostolaitteita. Vrt, myös alahuom. s. 12. 

2) Nostolaite voidaan eräin muutoksin saada kuitenkin toimimaan ainoastaan nostavana 
laitteena. 
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Kääntösäde betonialustalla ohj.jarr. käytt. 

	

vasemmalle.  	3,15 m 
Maayara etuakselin alla  	42,5 cm 

--»— kampikaminion alla  	40,0 » 
--»— vaihdelaatikon alla  	46,5 » 

. —»— 	taka-akselivaihteiston alla; - 	 
Eturenkaiden mitati) '  ' ' 	

6,5047,5 » 
—20 

—»— 	. vaakasuora ulkoläpirnita  	870 mm 
leveys 	  _ "167 » --»— 

Takarenkaiden. mität1): 	  9,0'0=40 AS 
—;,— 

	

	vaakasuora ulkoläpirnita  	1530 mm 
leveys 239 » —»— 	-  ' - 

Moottorin valmistusnumero  	150598 
Sylinterien lukumäärä  	4 
Sylinterin läpimitta: - '  	90 mm 
Iskun pituus 	• ' '• 	 . 110 » 
Kokonaisiskutilavuus  	2,8 1 
Puristussuhde 	. 20 
Moottorin normaali pyörimisnopeus  	1500 r/min.  
Hihnapyörän läpimitta 	300 mm 

—»— 	leveys  	120 » 
—»— 	normaali pyörirnisnopeus  	1040 r/min 

Hihnan nopeus norm. pyörimisnopeudella 	16,4 m/s  

	

Voimanottoakselin läpirriiita (13/s")  	29/35 mm 
—» — 	• pyör.nopeus moottorin no- 

peudella 1500 r/Min  	560 r/min 
takapuomi etupuomi 

Vetopuomin korkeus maasta 	 50 cm 	• 	30 cm 
—»— 	reikäväli 	 (9 kpl) 10 » 	(5 kpl) 5 » 
—»— 	etäisyys talra-aks(r,lita .. 50 » 	80 » 

--.»— voimanottoakse- 	 » 
lista 	 0 » . 	30 » 

—»— 	pystysuora etäisyys voi- 
manotoakselista 	 9 » 	30 » 

4-pyöräisen perävaunun vetolaitteen korkeus 
maasta  	

75 » 
Perävaunun vetolaitteen säätövara sivusuun- 

nassa yhteensä  	25 » 
Perävaunun vetopisteen etäisyys taka-akse- 

lista  	
55 » 

Polttoainesäiliön tilavuus  	48 1 
Jäähdytysnesteen määrä  	15 » 
Moottorin öljymäärä 	7 
Vaihdelaatikon ja taka-akselivaihteiston öl- 

jyrnäärä
25 » 

, 
Traktorin paino säiliöt täynnä  	1880 kg  

--»— etupyörille tuleva paino  	660 » 

—»— 	takaPyörille tuleva paino  	1220 » 
—»— taka-akselin suurin 'sallittu lisä- 	» 

paino2)
700 » 

» 
—»— 	etuakselin suurin sallittu lisäpainol ) 	250  

'1 Vertallurnallina olleen matalapyöräisen mallin (R 25-D) eturenkaat olivat 5,50-16 ja ta- 

karenkaat 11,25-24 AS. 21 Valmistajan ilmoituksen mukaan (sama renkailla 5.50-16 ja 10-28 sekä 9,90-29 ja 

9-42) 



Hihnapyörän 
teho hv 

Teho prosenttia 	Moottorin 
suurimmasta 	PYör.nopeus 

tehosta 	r/min 

Polttoaineen kulutus 

. litraa 
tunnissa g/hvh 

Traktorin nopeudet pyörien luistarnatta (takarenk. mitat 9.00-
40 AS) moottorin pyör.nopeuden ollessa 1500 r/min. 

km/h 	m/s 
1-Vaihde  	3,94 	1,09 

» 	 5,29 	1,47 
» 	 6,73 	1,87 
» 	 12,16 	3,38 
» 	 19,26 	5,35 

peruutus  	6,98 	1,94 

Koetus. 
Koetus aloitettiin kesällä 1950 ja lopetettiin syksyllä 1951. Trak-

1:orille tuli koetusaikana yhteensä n. 1000 käyttötuntia. 
' 	Koetuksessa mitattiin traktorin hihnapyörän teho' ja vetoteho sekä 
polttoaineen kulutus. • 

Tehon mittaukset suoritettiin koetusajan alussa alkukäytön jäl-
keen, joka kesti. Ii. 90 tuntia. Myös koetusajan lopulla, jolloin trakto-
ria oli käytetty n. 1000 tuntia, mitatiin hihnapyörän teho. 

HihnapYörän'teho mitattiin 'sähköjarrulla käyttäen 6" hihnaa. Teho 
ja polttoaineen kulutus on laskettu siten, että hihnan osuuden on. kat-
sottu olevan kaikilla 'tehoilla 1,4 hv samalla huolehtien siitä, ettei 
hihnan luisto ole ylittänyt 1,5 %. Jarrutuksen aikana oli jäähdytys- 
veden lämpötila n. 	 jarrutushallin lämpötila rr. +18°C ja 
ilmanpaine 766 mm lig. Polttoaineena käytetyn kaasuöljYn orriinais-
paino oli 0,836 +18°C lämpötilassa. Pyörimisnopeuden säädin oli ase-
tettu siten, että polttoainepumppu antoi suurimman polttoainemäärän 
moottorin pyörimisnopeuden ollessa n. 1500 r/min. Jarrutuskokeiden 
tulokset esitetään taulukossa 1. 

Taulukko 1. Jarrutustulokset. 
a) Alkujarrutus. 

V• 

24,71) 100 	 1500 6,5 221 
21,0 85 1545 5,9 231 
18,5 75 1560 5,4 240 
12,4 50 1605 4,3 290 

6,2 25 	 1645 3,3 446 

Moottorin pyörimisnopeus nousee 11,2 %, kun täysin kuormitetusta moottorista poiste-
taan kuorma. 

2) Normaaliolosuhteislin (ilman lämpötila +200C ja ilmanpaine 760 mm Hg) muunnettuna 
teho on 24,4 hv. 
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b) Loppujerrutus. 

.Hihnapyörän 
teho hv 

Teho prosenttia 
suurimmasta 

tehosta 

Moottorin 
pyör.nopeus 

r/min 

Polttoaineen kulutus 

litraa 
tunnissa 

g/hvh 

25,71) 	 100 1500 6,4 210 
21,8 	 85 1530 5,7 218 
19,3 	 75 1550 5,2 226 

. 	12,9 	 50 1600 	 3,9 256 
6,4 	 25 1650 	 3,6 	400 

1) Norrnaalioloukteisiin (ilman lämpötila +200C ja ilmanpaine 760 mm Hg) muunnettuna 
teho on 25,6 hv. 

Vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla kelillä 	asfalttitiellä, .2)* 
lyhyellä -nurmensängellä 'kovanlaisella maalla 'ja 3)" •pehmeäksi (n. 
20 cm syvään) mtokatulla kiinteäpohjaisella•Mullospellolla. Kokeita 
suoritettiin kahdella tavalla: a) maan pinnan suntaån vetäen, jolloin 
traktorin. vetopiste 'ja kuorman kiin.nityspiste .olivat yhtä korkealla 
(38 . 'cm) maan pinnasta 'ja b) siten, että kuorman , kiinnityspistettä 
alennettiin niin paljon, että vetosuuntå muodosti n.' 10° :kulrnan,maan 
pinnan kanssa. Vatokokeiden tulokset esitetään taulukoissa 2. ja 3. 

koetuksessa tutkittiin lisäksi traktorin soveltuvuutta erilaisiin 
.maatilataloudessa esiintyviin töihin. Takana kOkeiltiM" traktorin 
käynnistymistä -pakkasessa sekä Sen liikkuiniskykYklunii.sessa maas-
tossa ja soveltuvuutta,  metsätöihin. Traktorin matalapyöräistä mallia 
(R 25-D)" käytettiin hydraulisen nostolaitteen ja kuormauslaitteen 
koetukseen sekä myöskin matalien ja korkeiden 'pyörien vertaileviin 
tutkimuksiin mm. upottavalla suolla ja kyntökokeissa erilaisissa — 
myös erittäin' epäedullisissa — olosuhteissa, 

Talvella n. 500 käYttötunnin jälkeen suoritetuissa käynnistysko-
keissa, jolloin traktoria seisotettiin -akku täyteen lådatuna ulkona n. 
20 tuntia ulkoilman lämpötilan ollessa 	ja n. 28 tuntia 
lämpötilan ollesSa —18....-1.5°C, traktori käynnistyi hyvin. 

MetSätöissä käytettiin traktorin pyörissä myös luistoa estäviä'tar-
turrtarivoilla varustettuja ketjuja, jolloin traktorista oli irroitettava 
hihnapyörä ja lokasuojat. 

Koetuksen aikana vioittui 'traktorista hehkutus-käynnistyskatkai-
sin ja sen johdosta myös käynnistysmoottori, koska katkaisin ei kat-
kaissut käynnistysvirtapiiriä. Traktorin käsi- ja . jalkajarruja (oh-
jausjarrut) tasattiin useita kertoja ja vasemman pyörän jarrukengät 
vääntyivät päistään. Istuimen kannatinjouset katkesivat koetusajan 
lopulla. Raidetanko vääntyi .(mallista R 25-D) hydraulisen kuor- 
mauslaitteen koetuksessa useita kertoja.') 

Kytkinlevyn joustolevyn puoleinen päällys oli koetuksen aikana 
murtunut poikki neljästä kohdasta. .Kytkinlevy, oli. kuitenkin. vielä 
toimintakykyinen.  . 	. 

Kytkimen hiili-painelaakeri jouduttiin uusimaan koetuksen aikana. 

1) Kuormauslaite rasittaa melkoisesti traktorin etupäätä. 
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Taulukko 2. Vetokokeiden tuloksia (R 25-C, korkea pyöräinen malli). 

Nopeus 

Vaihde 
mts. 	km/h 

Vetovoima 
11P 1) 

Vetoteim 
hv 

Moottorin 
pyör.nop. 

r/min 

Pyörien 
luisto 

Asfalttitie, vaakasuora veto. 

1 	1260 	16,8 	1,02 3,67 	1560 10 
1 1310 	17,1 	1 	0,98 3,53 	1530 12 
2 1240 	21,8 	1,32 4,75 	1510 11 

;3 820 	1.8,9 	1,73 6,23 	1480 6 
3 960 	; ' 	20,4 	1,59 5,72 	1370 '7 
4 480 	1 	20,7 	3,23 11,63 1490 4 
4 I 500 	; ; 	21,3 	3,19 11,48 1440 2 
5 340 	20,4 	4,50 16,20 	1290 2 

Asfalttitie, v.  etokulma 100 

1 1200 	16,6 	1,04 3,75 1560 8 
2 1110 20,6 	1,39 5,00 1520 7 
2 1150 19,9 1,30 4,68 1440 8 
3 930 21,8 1,76 6,34 1480 5 
4 465 20,3 3,27 11,77 1460 1 
4 . 	595 18,0 2,27 8,17 1050 4 
5 340 21,6 	4,77 17,17 1350 1 

Nurmansänki, vetokulma 100 

1 	1100 	14,2 	0,97 3,49 	1550 14 
1 	1170 15,0 	0,96 . 3,46 	1540 14 
2 1130 19,1 	1,27 4,57 1500 14 
3 980 21,4 	1,64 5,90 1490 12 
3 1035 19,0 	; 	1,38 4,97 1280 14 
4 350 15,6 	3,34 12,03 1550 4 
4 565 17,0 	2,26 8,14 1070 6 

Mullospelto, vetokulma 100 

1 	880 
2 	700 

	

8,2 	0,70 	I 
I 	

2,52 

	

11,0 	1,26 	4,57 
1550 
1550 

j 38 
17 

3 	660 14,0 	1,59 	5,72 1480 14 
3 	720 14,9 	1,55 	5,58 1530 19 
4 	305 11,9 	2,92 10,51 1350 4 
4 	360 9,6 	2,00 7,20 930 4 

kp = voimakilogramma. 
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Taulukko 3. Vetokokeiden tuloksia (R 25-D, rnatalapyöräinen. malli). 

Vaihde 

• 
Vetovoima 

kpl) 
Vetoteho 

.hv 

Nopeus 
• 

m/s • 	I 	km/h 

1Vloottorin 
PYöriinis-
nopeua 
r/min 

Pyörien 
luisto 

Asfalttitie, vaakasuora veto. 

1 1020 14,3 1,05 3,78 1600 11 
2 900 17,2 1,43 '5,14 1600 10 
3 790 19,0 1,80 6,48 1480 s 
3 960 21,5 1,68 6,05 1440 9 
4,  465 19,8 3,20 11,52 1420 '3 
4 520 15,3 2,21 7,96 1000 s 
a 260 18,1 5,21 18,75 1440 2 
5 300 17,4 4,35 15,65 1200 2 

Asfalttitie, vetokulma 100 

1 1230 16,7 1,02 3,67 1710 20 
1 1040 14,6 1,05 3,78 1600 12 
2 1050 19,2 1,37 4,93 1530 10 
3 950 21,5 1,70 6,12 1460 9 

Nurmensanki, vetokulma 100 

1 970 12,9 1,00 3,60 1560 14 
2 1020 17.3 1,27 4,57 1500 15 
2 930 16,4 1,32 4,75 1530 13 

730 16,6 1,70 I 	6,12 1640 11 
3 840 17,4 1,55 5,58 1390 13 
3 905 15,9 1,32 4,75 1200 14 
4 460 13,6 2,22 7,99 1010 6 
4 395 16,4 3,12 11,24 1410 5 

Mullospelto, vetokulma 100 

1 645 8,1 0,94 3,38 1550 19 
2 720 11,4 1,19 4,28 1520 21 
3 690 13,2 1,43 545 1360 18 
4 195 7,7 2,94 10,58 1360 7 
4 245 7,0 2,13 7,67 970 6 

kp = voimakilogramraa. 

8 



Traktori varustettuna tutkimuslaitoksen 
suunnittelemilla, hydrauliseen nostolaittee-
seen kiinnitettlivillä.  tukinjuontopihdeillä 
sekä voimanottoaksellin sijoitettaval/a 

kuormauskelulla. 

Etukammiot, polttoainesuutimet ja hehkutulpat tarkastettiin ja 
puhdistettiin n. 550 käyttötunnin jälkeen kerran. Hehkutulpista to-
dettiin tällöin, yhden vioittuneen. 

Moottorin jarrutuksessa ennen lopputarkastusta — ilman mitään 
kunnostustoimenpiteitä — saatiin hihnapyörän suurimmaksi tehoksi 
(moottorin normaalilla pyörimisnopeudella 1500 r/min) 25,4 hv polt-
toaineen kulutuksen ollessa 6,8 litraa tunnissa eli 224 g/hvh (g he-
vosvoimaa ja tuntia kohden). Jäähdytysveden lämpötila oli +83.... 
86°C, jarrutushailin lämpötila +12°C ja ilmanpaine 749 mm Hg. 

Etukammioiden ja polttoainesuuttimien puhdistamisen jälkeen 
suoritetussa jarrutuksessa, jolloin polttoainesuuttimista yksi, joka ei 
suuttimia tarkastettaessa kehittänyt normaalia painetta (120 at), vaih-
dettiin uuteen, saatiin taulukossa 1 b esitetyt jarrutustulokset. Jarru-
tuksen aikana oli jäähdytysveden lämpötila n. +69....93°C, jarrutus-
hallin lämpötila n. +17°C ja ilmanpaine 759 mm Hg. Polttoaineena 
käytetyn kaasuöljyn ozninaispaino oli 0,840 +17°C lämpötilassa. 



Traktori tukin luonnossa. 

Arvostelu. 
Hanomag-traktori, 

malli R 25. 

Ilmoittaja: Oy Nikolajeff A b, Helsinki. 
Valmistaja: Hannoversche Maschinenbau AG, 

vorm. Georg Egestorff, Hannover-Linden, Saksa. 
Vähittäishinta (1. '1. 52): uuden mallin (R 28) sähkökäynnistyk-

sellä, hydraulisella nostolaitteella, hhnapyörällä, voi-
manotoakselilla ja valonheittirnillä (kaksi eteen ja 
yksi taakse) varustettuna, 9-42 takarenkailla n. 
650 000 mk ja 11-28 takarenkailla n. 605 000 mk.1) 

Hanomag-traktori on suhteellisen raskasta ilmakumirenkailla va-
rustettua vakiomallia. Siinä on 4-sylinterinen diesehnoottori. Trak-
torin korkeapyöräisen mallin teho, paino, pyörien suuruus ja nopeudet 
— 5 vaihdetta eteen ja yksi taakse — ovat keskenään verraten edul-
lisessa suhteessa ja oloihimme keskimäärin sopivat. 
1) Vrt, alahuom. s. 12. 
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' Suurin mitattu vetoVoima 
(kP)')/PYörien luisto (%) ' 	Suurin mitattu vetoteho1  hv 
1 	2 	3 	4 	1 	2 	3,-. . 4 

vaihteella .-:--- `'...-- - 	,., 	vaihteelia 

11, 25-C, 

1310/12 11240/11 I 960/7 
1200/8 

1
1150/8 I 930/5 

1170/14 11130/14 1 1035/14 

880238 700/17 720/19 

R 

1030/11 900/10 960/9 
1230/20 1050/10 950/9 I 

970/14 1020/15 903/14 ' 

645/19- '720/3f - .600/18 

kpr'keaPyoräinefi rnall 

500/2 I-  17,1 : 21,8 I .20,4 
595/4 I 16,6 	20,6 	'21,8 

!-•,• 
565/6 45,0 i ,L ,21,4 

360/4 	'.' 8,2 : -11,8- 	14,å 

matalapyöräinen malli., 

538/5 ' ,14,3 
16,7 

460/6 	12,97  ;; 	, 	16,4 

I 

245/6 	8,1 	11,4 

ASfaittitid 
vaakasuora veto 	 
100 vetokulma 	 

Nurmensänki 
100 vetokulma 	 

Mullospelto 
10P Vetokulmä 

Asfalttitie 
vaakasuora veto 	 
100 vetökiilma 	 

Nurmensäki 
100 vetokulma 	 

Mullospelto 
100 vetokulma • 	 

17,3 
19,2 

21,5, 
21,5 - 

17,4 

13,3 

, 	. 
21,3' 
30,3 

17;0 

' 11,9 

19,8. 

16,4 • 

7,7 

Traktorin ,suurimmaksi. tehoksi hihnapyörästa moottorin pyöri- Misriopeuden/min tollessa 1500 saatiin 25,7 	 'poltoaineen kulutus oli • 8.,4:litraa•tunnissaeli 210 g/hv.h (g hevosvoimaa ja tuntia kohden).. 1/4:-teholla. (6,4 hv) polttoaffleen:kulutus oli 3,6 1/Ireli---400-•' Polttoaineen kulutusta voidaan :pitää pietienlaisena- Sääti-men toiminta on: hyvä.- 

i) kis = voimaidlograniina. 

Traktori pystyy 2- ja 3-vaihteilla ajettaessa vetämään keskijäy-
känä maalla 2 siipisen 14" auran. Keskinkertaisissa olosuhteisSa'trak-
tori vetää 3- ja. 4-vaihteilla-  lapiorullaäkeen,.jossa on 28....30 teräris-
tikkoa. Traktori-1 Pystyy piikkiketjuilla varustettuna• ikuormitettuna 
liikkumaan n. 50....70 cm ja ilman kuormaa n. 70....80 cm vahvassa han,. 
gessa. Upottavalla maalla suoritetuissa vetokokeissa traktori korkea-
pyöräisenä kykeni vetämään ja pysymään pinnalla huomattavasti pa-
remmin kuin Tnatalapyöräisenä. Epäedullisissa olosuhteissa suorite-
tuissa kyntökokeissa traktori pystyi korkeapyöräisenä, sekä käyttäen 
että ilman luistoa .estäviä piikkiketjuja, vetämään 2-siipisen 14" auran 
huomattavasti .paremmin kuin matalapyöräisenä.,(takarenkaat 
24 AS). 

Normaaliolosuhtelsiin (ilman lämpötila +200C ja ilmanpaine 760 mm Hg) muunnettuna 
teho on 25,6 hv. 
Lämpömittari kuulun traktorin erikoisvarusteisiin. Myöhemmin maahan tuodut trakto-, 
rit 'on varustettu lämrkennittarilla. Myyjä on ilmoittanut asentavansa traktoreifini iästä: 
lähtien myös jäähdyttimen kaihtimet. 

-`: 
Vetokokeiden,tulokset esitetään seuraaVassa yhdistelmässä, josta 

ilmenee: eri. yaihteilla saavutetut parhaat vetovoimat ja 4ehot sekä •• 
vastaavat pyörien luistoprosentit. 

Talvella suoritetuissa käynnistyskokeissa, jolloin ulkoilman läm-
pötila 61i —5....8°C ja —18....-15°C, traktori käynnistyi hyvin. 

Moottorin lämpötilan tarkkailua ja säätämistä varten tulisi trak-
torissa olla lämpömittari ja jäähdysbtianen edessä ohjaajan istuimelta 
käsin säädettävä kaihdin.2) 

1 
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a.".kente:.:e e:e n 	äy 	t e en, näh- den esitetaan seuraavat huoinautukset• 	* Raidevälin . l.evitysinahdoliiaUus saisi olla suurempi Eturaidevaim' 
levittäminen Pyöriä '.kääritäenvaihtarrialla aiheuttaa aina ohjausbriii 
riaisuirksien.;:huonentninisen':;;4Ettialmlissa ei ble.."kalliattiarajoittirnia, 
joten vaikeassa .:-rhaaatoaaa ajettae,saa:,aaattaa olkaakaeliin kiiri•nittyyä 
yhdya- ja raidetangoh:•kakaeiakääritöVäisi sattua jäähdyttiinen. sirojtik-
seen,ja 'viöittaa.:Jäähdytilitä: Saidetan10':Vääntyi :koetiikeessa :Liselta kertoja. 	- 	; •• ' 	*. 	-• 	 - 

Yksiakselisen Peräkärryn tai kiiatoiaVaisen;  reen 	jolloin . siis. hioi-Mitataan •tralförin'taka,akeelia, 	„kiinnityakehdan 	• olla • lähernpäriä • taka-akselia ; 	 • . 	 , 
Kumipyörieri:päällä• käytettävien, luistarrrista estävien'piikkiketju-

jen käyttö ei ole Mahdollista, koska.lokasuojat ja ,vasemmalla sivulla oleva 	 , 	 . 
Ohjaajan istuimelle ,pääserninen,„örr. vaikeahkoa kiintotyökoneen 

ollessa traktorirrierään •kiinnitettynä. Istuimen alla saisi olla, var-
mirus1aitte9la islturtraigrennin., Ajajalla, tulisi olla parempi rnahdolli- , suus päästa:•seisOrriaän:: 	 • 

Pyörisaä olevat paiauntalarrut eivät. toimineet täysin tyycbrtt- 
väati. Niiden rakeriteasaa 	heikkoirksia:' 	• • 

; Korkeapyöräiaellä .traktoriMallilla ei: nopeilla vaihteilla -ajettaessa 
saa tehdä äkkikäännöksiä ei». käyttä.ä 'ohjausjarr.uja. Alamäessä on 
jarrutettava mdoftorilla Mr.iii•aSä Suhteessa korkeapyöräisenkin 

`nraantiell&ajpoininaiaUtidef: ovat varsin hyvät 
Lepputarkaatitiesaa keettsajan:,(n. 1990 käytti:kuntia).  jälkeen ';ei traktorin kriltiviaaa, 'Oaipsa: ollut havaittavissa normaalia suurempaa' 

kulumista.*: 	 • 	• •-•- 
Korkeapyöräiatä trakterimallia voidaan edellä Mainittlit'•huomau- 

, 	. 
triksin pitää....ok)Strhteisiinernie ja. Igyttötarkoittiksiirnme:—..myös,upot-
täville -maille ja. lumikeljile — verraten sopivina. Matalapyöräinen 
malli soveltuu kiinteäPohjaisille maille.2) 

..lrelartitisSä• joulukuun ;,31...päiVänä,  1991.- 	I : 
- T; 	;. 	: 	: 	• 

' J~TALOISKONEIL5tN•I'UTKIMITSLAITO$' 

. 
1) Traktel'irn 'en saatavissa lriviis-volmanOtieakaallin -sijoltettava' hlhnapyörä 

	

. 	„ • • "" 
' 	Traktoriata. on, valiMsta.ia ,iiinoituksen.,rnukaaa kehitetty mallia R25 vastaa‘ras, uusi 

mallii/!,t,fijc;[ ..j;;Orlks....,.inootierin_tel. si„ on ilmoitettu 28 hv .Tätä 	johon on 
:eräit#, pierieliköJä rakenteellisia parannuksia 

'sekä korkaa.. ta 	.. että : iitala (B 28 ) pyoralsena edellisen renkaat ovat 6 50-20 
Sekä jälkinimäiSeri:  5;åii-•.:-1.6 a .10j--213.. liticiesia mallissa; on niin. ; istUirnen. jousi 

tusta parannettu Ja lokasuojia koroitettu. 1..okasuojat ovat kuitenkin vie liian' _lähellä 
PY,i#4ä. 

I

KörieM-i: eclUstalalla-  on Oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuar.imstelu. KOratusseloStilkaan'JotakM•Miults'kohtaa et saa ilinan laitoksen lupaa erillisenäitilkaista 

Y.1:: 	 Helsinki 1952 — Lehtipaino Oy. 


