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..V.ählttäishlnta ..(1. 3. 53) sähkökäynnistyksellä, valarstuslaittellia, 
hihnapyorällä, voimanottoakselilla1. ta-
sauspyörästön lukolla . ja hydranhsella 
noStölaitteelia yarustettnna n. 650 pbo 
mk.. • 

Ritseher  528-dieseltraktori on n. 1 700 .kg painava, 5' vaihteella, 
hydraulisella 3-pistenostolaitteella sekä etu- • 3a' takaraidevälin säätä- 
mahdollisuudella varustettu: .: 	• 	• 
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. Moottori on 2-sylinterinen. 4-tahtinen, kansiventtiilimallinen pyör-
rekammio-.dieselm.o.ottori, jonka on valmistanut Motoren-Werke Mann- 

-;heim .A...,G;-, --(3.1WM) Saksassa. Moottorissa on vaihdettavat 	märät 
sYlinteriputket'sekä kevytinetallänänhät, joissa ori 3 tiivistysrengas.ta 
ja 2 öljyrengasta. Karnpiakseli on laakeroitu 2 runkolaakerilla (rulla- 
jaakerit). . 	

. 

' Polttoainepumppu on Otto Natter-merkkinen.'Poittöainesinittirn.  et 
ovat Bosch,Merkkiset ja niiden.rUiskutuspain.el.on 
ilma kulkee öljy7i1manpuhdistimen_kautta2,..__ ..P_olttoaineen . m.ä.ärän 

-(inböttörin: 	 -säätää kes.kipaloissäädin, joka asete- 
taan halu tulle nopeudelle ohjaamosta joko käsivivulla 	.jalkapolki- 
rnella. 	 . 

Sähkölaitteisiin. kuuluu 12 V akku latausgenetaattöreineen käYn-
nistysmoottoria liehkutulppia, rnerkinänto- ja valaistuslaitteita v,arten. 

Jäähdytysjäi'jestelmään kuuluu vesiputkijäähdytin, -tuuletin,' vesi-
Pumppu ja'lämpömittari: Termostaattia ei ole. , 

Moottorin Voitelujärjestelmään, kuuluu hammaspyöräpurnppu,inin,  
siivilöineen öljynpulidistin ja öljynPaineenniittari: , 

Kytkiii.dnjälkapolkirnella håldettava:Fichtel -& •Sachs-inerkkinen 
kuiva ykSileVykytkin, Vaihteiston harnmaspyörät ..ovat;..Sunraharnpai-
sia., Aks.elit: on ,Ilaakeroitu.  .kuula- ja rullalaaker'elllaVailiteiStbsta 
Voima siirtyy ;.kartiOhammaspyöräParirevälitykSellä taSanSpyöräStöön 
ja sii-tkedelleenlieriöhamniaspyöräParin muodostamien, .'T saMasSako-
telossa-Olevien'ta:ka.,akSeliväihteistOjen välityksella traktorin takapyö- 
rän. .TaSauspyöräStö On .varustettu irroitettavallakäs.iyiviilla..käytettä-
väliä . Inkkolaitteella,'"Hihriapyörä on sijoitettu Vaihdelaatikön; vasem-
malle sivulle • ja' saa 'liikkeensä. kytkinakselilta " HihnapYörällä • ja Voi-
manottäkselilla on eri kytkimet , 

Ohjandartut ,'(paisuntajarrut) vaikuttaVat,.taka-akSeieilii. 	toi- 
mivat .erikseen .oikealla jalalla hoidettaVilla'Polldmilla,'..'HalUttaessa 
voidaan polkiniet lukita, jolloin jarrut toirriivat,samariaikaiSe.sti. -  Käsi-
vivulla voidaan jarrut lukita seisontajarrulkai. 

Takaraideväli on säädettävissä siirtämiillä takapyöriä 'akseleillaan 
tai sen lisäksi (mikäli raideväli halutaan suuremmaksi kuin 140 cm, 
joka ilmoitetaan normaaliraideväliksi) pyöriä kääntäen vaihtamalla. 
Eturaideväliä voidaan säätää akselin pituutta muuttamalla ja pyöriä 
kääntämällä. 

Traktorissa on hinattavia työkoneita varten kiinteä vetopuomi sekä 
2-akselisen perävaunun vetoa varten vetopiste. Myös edessä on veto-
piste. . 	. 	. 

Traktori on varustettu Pentax-rnerkkisellä hydraulisella työkonei-
den nostolaitteella (valmistaja Stockey & Schmit, Saksa), johon työ-
koneet kiinnitetään kahdella veto-.ja yhdellä työntövarrella. Hydrau-
linen nostolaite. toimii ainoastaan nostavana laitteena. Se ei-vaikuta 
työkonee.n,työsyvyyteen, 'mikä säädetään,, paitsi työntövarrella,. Myös 
työkoneen karinatuspyöräliä. Nostokoneiston venttiililaite, työsylinteri 
inäntineen.sekä nostoaksell varsineen muodostavat oman kokonaisuu-
:tensajåka on Sijoitettu. traktorin: takarung.on päälle (ohjaajan istuimen 
alle). Nöstökoneiston mäntäpurnpp.U. (5 mäntäinen •aksiaalimäntä-
pumppu) saa käyttövoimansa kampiakselilta killahihnalla. 

Traktorin mukaan kuuluvat seuraavat työkalut; vasara,- 2-teräinen 
riluVitaltta, linjapih-dit; .5-kpl kiintoavaimia, öljytulpan avain, ruisku"-
tuspumpun avain, hylsyavain (24-27 mm) ja voidepuristin:. 

2 



Kuva 2. 

Mittoja: 

Traktorin valmistusnumero 	  
pituus (eturenkaista—takarenkaisiin) 

-»- 	leveys (taka-akselin Päästä päähän) 	 
korkeus (ohjauspyörän yläreunaan) 	 

-»- 	-»- (ilmaputken päähän) 	 
Eturaideväli säädettävissä. (jatkettava akseli ja 

pyöriä kääntäen) pienin välein 	  
Takaraideväli säädettäviSsä (pyöriä kääntäen ja 

akselilla siirtäen) pienin välein - 	125....160 
Akseliväli  	..175 cm 
Kääntösäde (betonialustaila) raidevälin ollessa 

edessä 130 ja takana 140 cm 	 

-»- 	(betonialuStalla) .ohj ausj arruja käyt- 
täen  	oik. 345» 

vas. 264 » 
Käännöksenpuoleisen etupyörän kääntymiskulma 	oik. 3E° 

vas. 52° 

52° käännös vastaa n. 2,25 ohjauspyörän kierrosta 

1551937 
270 cm 
116742  
174 » 

130....181 » 

oik. 450 » 
vas. 320 » 
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Ohjauspyörän. läpimitta • 	 42 cm 
Maavara etuakselin alla  	44.:..47 »  

-»- 	kampikammion alla •  	 51 » 
.-•»- 	takaSillan alla  - 	 • 	 37 » 

Eturenka:at (Continenta1)  	5.50-16 A.S. 
Eturenkaiden vaakasuora ulkoläpimitta...-- 	 70 CM ..,. 	.. 	. 	, 	.. 

- 	lev.eys 	 12 
Takarenkaat' (Continental).  	

10-20  » - •7•» 	 .) 	   
A.S. 

Takarenkaiden-  vaakaStiöra.'ulkoläPiniitta.  	120 cm 
leveys 	: . •T':.  ' 	' 	.-- . 	 25 » 

Moottorin valMistusnumetö  	2715/335 N  
Sylinterien lukumäärä •',. • 	 2 
SYlinterin läpimitta - 	100 mm 
Iskun pituus  	150 »  crn.3  Kokonaisiskutilavuus  	2360  
Puristussuhde  	 17 
Moottorin normaali. -•pyörimisnppeus . (valin: ilmoi- 

tuksen mukaan) :'-• • 	
• ..... . ... .. 1500 r/min 

Kytkinlevyn.iilko- ja 'SiSäläpimitat.'  	:.225 ja 210550 mm 
HihnapYörän keskiläpirnitta - - -. - 	, ,, 	 

-»- 	leveys  '. - 	 '120 » 
-»- 	normaali työrimisnopeu3 ' 	1500 r/min 

, Hihnan nopeus norm. pyöripaisnöpeudellai )  	16 1 m/s  
Voimanottoakselin läpimitta . (18/8")  :' 	 29/35 mm 

-»- 	pyör.n6peus„rnoottorin nörniaa- 
Iilla nopeudella (1500 r/min)  	527 r/min 

Kiinteän vetolaitteen vetopiste •.körkeus niaaSta.. (ei 

	

säätöä) . 	- '-• 	 45 cm 
säätöVäta siViistrtin- 
nassa laidasta lai- 

	

taan. - - 	 55 » 
vaakasuora etäi- 

	

syys taka,-akselista 	 44 » 
vaakasuora 'etäi- 
syys voimanottoak- 

	

selin päästä  	 14 » 
pystysuora etäl-- 

F!;.: 	 • 
 

syys Voimanottoak- . 
••,, , : 	 ' salista•- • 	• 	 18 » 

• 	, Poikittaisen vetopuomin reikieri -• (12 kpl) läpimitta 	 23 mm  
2-akåelisen perävaunun vetopisteen korkeus maasta 	 75 cm 

-»- --.'' 'vaakasuora • - --.>-!:; . 	 etäisyys taka- 
akselista - 	 • ' • 	 27..» . 

30 1 
12 .» • 
8 » 

20 >> 

45° 

Poltiodinesäillön tilavuus 	  
JäälidYtYsnesteen määrä 	  
Moottorin öljymäärä 	  
Vaihdelaatikon ja takasillän öljymäärä 	 
Traktorin suurin sivukallistuma oikealle sen kaa-

tumatta, eturaidevälin ollessa 130 cm ja taka-
raidevälin 140 cm sekä renkaiden paineet vas- • 
täaVaSti 1,8 ja 1,0 aty, on n. 	  

1) MaassaMme .valmistetut puimakoneet ovat yleensä varustetut sellaisilla kelan hihnapyä-
rillä, jotka edellyttävät n. 12,7 m/s hihnan nopeutta. 



Traktorin paino säiliöt täynnä (hinnan yhteydessä 
mainittuirie-  vakioVarusteineen) n. - 	 
etuakselipaino n. 	  
taka7akselipainb n. 	  
taka-akselin suurin sallittu lisäkuormi- 
tus (valm: ilm, mukaan) n. 	 

1700 kg 
620 

1080, »,• , . . 
600 .  

TraktOrin noPeudet pyörien luiståmattå (takarenkäät "1-028 
moqttorin pyörimisnopeuden ollessa 1500 •r/rnin. 

m/s 
1,16 
1,66 
2,04 
3,80 
5,40 
0,91 

• 
Hydraulisen nostolaitteen työsylinterin lätirnitta 	703-903 mm  
Iskun pituus  	790 :.» " 
Suurin työpaine (valrn. ilm. mukaan)  	150 -•aty 
Vetovarsien pituus  	'770 mm  

-»- 	pallonivelien reikien läpimitta  	28,3 »  
Työntövarren pituus  	610....810 » 

-»- 	reikien läpimitta 	, 	20-26 » • 
Nostovoima Vetovarsien päässä (valm. ilm. mu- 

kaan)  	356 -kp 
Nostolaitteen öljymäärä n.  	 3 J. 
(kp=voimakilogramma). 

Koetus 

. Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuosina .1951--T53. Träkto-
l'ille tuli käyttötunteja yhteensä n. 900. Lisäksi oli. Syyskesällä 1952 
tarkastettavana traktori, johon oli tehty tutkimuslaitoksen, esityksestä 
muutamia muutoksia. 

:Knetuksessa mitattiin traktorin hihnapyörän teho, .vetptehn Sekä 
polttoaineen ,kulutus. Lisäksi suoritettiin kyntökokeita ja hydraulisen 
nostolaitteen käyttökoe sekä maatilataloudessa esiintyviä . tavallisitn-
pia käytännön töitä sekä kesällä että talvella.  

Tehon mittaukset suoritettiin koetusajan alussa alkUkäytön jälkeen, 
joka kesti n. 170 tuntia. Hihnapyöräri teho mitattiin sähköjfarnUlla 
käyttäen 4" liihnaa.. Teho ja Polttoaineen kuluius. on laskettu : siten, 
että hihnan osnudekSi .  on Otettu kaikilla tehoilla -1 'hV jairåttlkgen 
aikana ei hihnan luisto- Ole ylittänyt 1,5 %. Säädin oli asetettu 
että polttqainepumpPu antoi suurimman polttoaiiiernäärän inocittårin 
pyörimisnopeudella 1545 r/min.1) Tulokset jarrutuskokeiSta- eSitetään 
taulukossa 1 ja piirroks'essa 1. ' 

Vahnistajan ilmoitukseri'milkann Voimanottoakselin normaali työrimisnopette on 540 Wniin 
ja moottorin mo 	Traktoria jarrutettaessa on 'moottorin pyöriinisnopeus' mitattu 
voinianöttoakselista; jolloin voimanöttoakselin pyörimisnopeuclen 540.' r/xhin• -on ,k•atsottu 
vastaavan moottorin pyörimisnoneutta 1500 r/min. Moottorin pyörirnisnopeude1la:150.0 
min on wimanottoakselin pyörimisnopeus 527 r/rnin, joten moottorin jarrutus.on.suori- 
tettu normaalia suuremmalla pyörimisnoneudella, 1545‘r/min. 	: • 	' •"' ' • ". 	• • 

km/h 
1-vaihde 	 4,2 

—»— 	 6,0 
—»— 	 7,3 ' 
—»— 	 13,7 
—»— 	 19,4 

peruutusvaihde 	 3,3 
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Taulukko 1, Jarrutustulokset. 

mun 
pyörän 
teho hV • 

Moottorin 
pyör.nop.• 
' rjrnin 

Polttoaineen 
kulu 

JAähdyItYs- 
* 	yedett 

..Iarrutus-
fiallin Ilman- 

paine 
mm Hg 

g/livh lämpötila 6c 

Tunnin; koe täydellä kuormalla 

26,4 1545 	228 	1 	7,3 	85 	1 	14 753 

Tunnin koe muunnettuna normaalitilaan') 

26,2 1545 	229 	'1,3 	85 

'Osakuormituskoe 

25,0 
23,8 

' 	166o 221 
216 

6,7 
6,25 

.•84 
84 

15 	- 
» 

755 

22,4 215 5,85 83 
21,1 -»- 215 5,5 81 
16,1 1585 225 4,4 » 	• 14 
12,1 -»- 244 3,6 80 

7,9 296 2,8 
5,4 1590 389 2,55 

Ylikuormituskoe 

26,9 1470 -246 8,0' 91 11 755 
26,6 	I . 1450 249 8,0 	• 86 12 
25,7 1370 246 7,65 88 
24,2 1285 246 7,2 86 
23,5 1245 245 7,0 86 

1) Ilmanpaine 760 mm lig ja lämpötila +200C.I" 

Pyörirnisnopendelia 1545 r/rnin saatiin 760 mm Hg ilmanpainee-
seen ja +20°C lämpötilaan muunnettuna hihnapyörän tehoksi 26, 2 
hv polttoaineen kulutuksen ollessa 7;3 1:tunnissa eli '229g hevosvoimaa 
kohden tunnissa Moottorin suurin vääntörnonentti,pyörirnisnopeudella 
124,5 r/mip. on 10 .  %„sunreinPi kuin moottorin suurimmalla teholla. 
TVI-ijänäkäYnnissä moottori kuluttaa polttoainetta Q,25 litraa tunnissa 
pyörimiSnoPeudella 300 r/rnin. Moottorin tyhjänkäyntinopeudeksi esi-
tetään 550 r/min. Moottorin Pyörimisnopenden (1545 rirnin) pysyvä 
lisä.ys on 5,5 % POistettaessa täysin kuorrnitetusta inoottoriSta kuorma., 

Vetovoimat ja -tehot Mitattiin kuivalla kelillä 1) asfalttitiellä ja 2) 
lyhyellä nurniensängellä.1) Kokeet suoritettiin, siten, että, vetosuunta 
muodosti n. 10' kulman maan pinnan kanssa Vetopisteen, korkeuden 
011essa 43 cm. Vetokokeiclen tulokset esitetään taulukossa 2. • 

.:•Traktorilla suoritettiin syksyllä 1952 kyntökokeita sekä kevyel-
lä että keskijäykällä nurmella (vetovastus n. 40..,.65 kp/dm2) ja sänki-
pellolla. Ensin kokeilluilla 3-pistenostolaitteen työntö- ja vetovarsilla 
varustettuna ei traktori edullisissakaan olosuhteissa kyennyt tyydyttä-
västi •Vetämään 2X12" auraa. Syyskesällä 1952 tarkastettavaksi tem- 
ddlla traktorilla -(vrt. Siv. 11) kyettiin kynitärnään 	vaihteilla ajaen 
heinänurmella 20 cm syvään 2X14"•auralla. Koe suoritettiin edullisissa 
olosuhteissa• (Vetovastus '40 kp/dM2). Viimeksimainitun -traktorin 

1) Mulloksella ei vetokokeita suoritettu syksyn 1952 huonojen sääsuhteiden vuoksi: 
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Polttoaineen kulutus, 	 Moottorin pyörimisnapeus: 
i/h g/ vh ffill~111~1MINIMIENIE 1111~11111fflilli~ r/rnin 

meseleeme onin  111•1111•1111~1~1•111 
IMI 	 + IMMIIMffirishl 

+ — + ml + MEM MM= Iffillifilili MilaraZZZeM 
• Loppu koe I'lasso 729mm Hg IWEINIMIP.%10:.M . 
400 emememninsirAma 1500 

• muunnettu normtilaan 760mm tig +200. esemmemeraiess.fflu 
1111~14 GE•11111•IMENFIN••• 
Nffiffil, 1 tunnin koe tilassa 755mm Hg +14°0 11.,111111MENNEMIIIM• 
El!~ muunnettu norm tilaan 760 mm Hg 4: 20C .1E9 SIZZLIM11%1111  
«ME" , .. ENIMMIENIMOW /400 
«EM= 

nn 
111~MIMEI Eimeoemimmememwelemene~~~w~weeewrome 

EffillE~I~IMINIMENEE•111~11•1•11,2•11111111u...."1111~1~. 
~11,11111•11111~1~11111N1~111111Prärn~11•11111~ 

111•G.̀1.1~1~111 

1300 
3  

,~111I 

-- 

1•••=1~•~11•1.- 
.11•11~1•111~11~~1 

&NIMIM 
2~111~11111~~~~1111M11P~UNIMPA"~ ~~emmieumememee~r..deememieen~. 

...41 
....~1•111~~1~1•1•11.1~ 

-.411~1•1111•11111111~-~ 
IMINIM~•1•1~ 1200 

ml effimi.... ...Aina N1111•~. -~..4...—FM 
1= ~plo"...1.....,~ gAivh imemeim~ 
EM= ~PraffilEE 1".11.~III,kffl 
EM. ~MIMMI 3—==.17~~1111111111 

• 111•11111.~1111~11111.1 /00 200 Ad111"11 • MIEEIMINIMONI 

a 

11111~~"....illa•~1~11~1111 memiatidem~~~«~~~1.11MIMEM11111~11111  
1, IIINMIIMIIENNEN• 

IIIIMIBEIWIIIMMIIM 

iffloi~«. Hihnap äiti) teho tiv ememiemume 

. 
Ploottoriölj'y. 
Polllo3ine: 

5 	10 
Germ61 

Kaasuöljy, 
setaaniluku 

15 	20 • 
• 0 20 Ilman 

om paino 0825 +200C 	Ilmanpaine: .. 
60-62 

25 
lämpötila: 

750-755 
23.4.1952 

hv 
+11-15°C . 

mm tig 
K.A. 	. 

Ritscher traktori malli 528 
Moottorin valmistusnumero 2715/335 N 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUS- 
LAITOS 	HELSINKI 

Piirros 1. 

vetovarsilla varustettuna ja- vetovårsien asentoa • muuttamalla Sekä 
vaihteilla ajaen tyydyttävästi (15....20 cm syvään) kyntämään hyvin-
liostovarret olivat n. 5 cm alkuperäisiä 'pitemmät, kyettiin varsi-
naisella kokeissa olleella traktorilla kitkaketjuilla varustettuna 2-3 
vaihteilla ajaen tyydYttävästi .(15,...20 cm syvään) kyntämään hyvin-
kin erilaisissa olosuhteissa 2X14" auralla. 

Käytännön töissä traktoria käytettiin mm. kyntöön 143 tuntia, äes-
tykseen 159 .tunti. ja kuljetuksiin. 338 tuntia. ' • • 

. Hydraulinen 3-pisterloStolaite. uuSine pumppuineen oli .normaaii-
käytön (n. 90 tuntia kyntöä) lisäksi •kbetusajan lopulla käyttökökeessa, 
minkä aikana sillä suoritettiin n. i1 500 nostoa. Vetovarsien päässä oli 
painda 350 kp ja moottorin pyörimiSnopeus vaihteli 600....1500 r/min. 

Tutkirnuslaitoksen toimesta varustettiin traktori jäähdyttimen kaih-
titnella ja. siihen valmistettiin yksinkertainen 1-akselisen peräkärryn 
vetolaite. . 	, 
- Moottorin jarrutukseSsa ennen: lopputarkastuSta — ilman,  mitään 

kunnostuatoimenpiteitä 	saatiin 'hihnapyörän 'suurimmaksi tehäkSi 
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TatilUkko 2. VetOkokeiden tulokset 

Vaihde 
Vetovoima 

kpl) 
Vetoteho 

.Nopeus 
' 

Polttoain. 
kulutLIS Moottorin 

r/min  

. 	• 
Pyörien 
luisto 

1/h g/hvh 
hv PYör.nop. 

m/s km/h 

, As•falttitie, vetokulma 100  
• 

1 ' 	1410 16,0 - - 0,85 3,1 1560 30,3 	. 
' 	1260 17,2 - - 1,02 3,7 1570 16,3 

2 1170 18,0 - - 1,15 4,1 1160 11,8 
n' 1110 21,8 - - 1,47 5,3 1470 11,2 
» 870 18.8 --- - 1,62 5,8 1590 9,4 	: 
3 1023 18,1 - - 1,33 4,8 1075 10,0 

840 22,2 - - 1,98 7,1 1585 9,3 
• 690 18,6 - - 2,C2 7,3 1560 6.2  

510 18,9 - - 2,73 10,0 1155 5,7- 
. 	, 450 20,6 7-  - 3.43 12,3 1400 4,2 
» ' 	360 18,5 - - 3,85 13,8 1555 3,3 

Nurmen-iänki, vet3kulma 100  
, 

1 940 10,8 	,! 	4,8 	' 377 0,84 	f 	3,0 1555 29,0 
» 840 10,8 	I 	4,5 344 0,96 	3,5 1575 19,3 
2 900 14,7 6,3 353 1,22 	4,4 .1540 25,8 
» 850 14,9 6,1 338 1,32 	4,6 1565 21,2 
» 

. 
810 14,8 	6,1 340 	. 1,37 	4,9 1575 18,3 

3 860 13,8 	6,5 388 1,20 	4,3 1185 23,8 
n 781 17,8 	7,3 338 1,71 	6,1 1530 15,9 

630 15,1 	7,1 388 1,80 	, 	6,5 1565 13,7 

kp =voimakilägramma. 

(moottorin pyörimisnopetidella 1540 r/min) 22,3 hv polttoaineen kulu-
tuksen ollessa 5,6 litraa tunnissa eli 207 g/hvh (g hevosvoimaa ja tuli-
tja. kohden). Jäähdytysveden lämpötila oli +80°C, jarrutushallin 

+«13°C ja ilmanpaine 750 mm Hg. 
Poistoventtiilien ja polttoainepumpun puhdistamisen jälkeen suo-

ritetussa jarrutuksessa saatiin möottorin pyörimisnopeudella 1545 r/ 
min tunnin kokeen keskiarvona normaalitilaan (760 mm Hg ilmanpai-
neeseen ja +20°C lämpötilaan) muunnettuna tehoksi 26,6 hv poltto-
aineen kulutuksen ollessa 7,4 1/h eli 229 g/hvh.. 

Arvostelu 

Ritschcr-traktori, malli 528 

Ilmöittaja: Lahden Auto 0 y, Lahti. 
Valmistaja: Karl Ritsch er G. m. b. H, Sprötze, Saksa. 
Vähittäishinta (1. 3. 53): sähkökäynnistyksellä, valaistuslaitteilla, 

hihnapyörällä, voimanottoakselilla, ta- 
sauspyörästön lukolla ja hydraulisella 
nostolaitteella varustettuna n. 650 000 
mk. 

Ritscher 528-dieseltraktori on n. 1700 kg painava, 2.-sylinterisellä 
pyörrekammiodieselmoottorilla (MWM), hydraulisella 3-pistenosto 
laitteella sekäetu- (jatkettava etuakseli) ja takaraidevälin säätörnah-
dolliSuudella varustettu. Traktorin teho, paino ja pyörien koko ovat 
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keskimäärin olosuhteisiimme ja käyttötarkoituksiimine sopivat. 
Hihnapyörän suurimmaksi tehoksi a1kujarrutuksessa tunniri ko-

keen keskiarvon.a normaalitilaan. (ilman lämpötila +20°C ja ilman-
paine 760 mm Hg) laskettuna moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1545 
r/min saatiin 26,2 hv, jolloin polttoaineen kulutus oli 7,3 litraa tun-
nissa eli 229 grammaa hevosvoimaa ja tuntia kohden. Osakuormitus-
kokeen tulokset laskettuina normaalitilaan esitetään seuraavassa yh-
distelmässä. 

Hihnapyörän 
teho hv 

Moottorin 
pyörmop. 

r/min 

Teho % 
suurimmasta 

tehosta 

Polttoaineen kulutus Jäähdytya- 
veden lämpö- 

tila OC 1/h 	g/hvh i 

26,2 1545 100 7,3 229 84 
22,2 1560 85 5,8 215 83 
19,6 1570 75 5,15 216 81 
13,1 1580 50 3,8 240 81 
6,5 1590 25 2,7 343 8) 

Polttoaineen ominaiskulutusta (g/hvh) voidaan pitää etenkin osa-
kuormilla Pienenlaisena. 

Pyörimisnopeuden säätimen toiminta on erittäin hyvä. 
Vetokokeiden tulokset esitetään Seuraavassa yhdistelmässä, josta 

ilmenee eri vaihteilla saavutetut parhaat vetovoimat ja vastaavat pyö_ 
rien luistoprosentit sekä vetotehot. 

Olosuhteet 

Suurin mitattu vetovoima 
kpl)/pyörien luisto % Suurin mitattu vetotehä hv 

1 	2 	I 	3 	1 	4 1 1 	I 	2 	I 	3 I' 	4 

valliteella 	. . 	-vailiteella 

Vurmensänki 
vetokulma 100 . 

Asaltti 

I 

	

1410/30,3 :1170/11,8 	1020/10 	! 	510/5,7 i 1 	 I 
940/29 	i 900/25,8 	860/23,8— I 

17,2 

10,8 

I 

	

21,8 	22,2 

	

14,9 	17,8 

20,6 

— 

1) kp =voirnakilograrrima. 

Käytännössä suoritettujen kyntö- ja äestyskokeiden perusteella voi-
daan todeta traktorin pystyvän, tarvittaessa piikkiketjuilla varustettu-
na, 2-vaihteella vetämään keskijäykillä mailla 20 cm syvään kynnet-
..äessä 2X13" auran sekä keskinkertaisissa olosuhteissa 3-vaihteella 
lapiorullaäkeen, jossa on n. 25-26 teräristikkoa. Traktori kykenee 
piikkiketjUilla varustettuna kuormitettuna liikkumaan n. 40 cm ja 
ilman kuormaa n. 50 cm vahvassa hangessa. 

Kääntymiskyky on kohtalaisen hyvä. 
Moottori käynnistyy lämpimällä yleensä verraten hyvin. Jos trak-

tori joutuu seisomaan useita tunteja kovassa pakkasessa on sen käyn-
nistäminen ilman eriköistoimenpiteitä vaikea suorittaa. 

Traktorin rakente.eseen ja kestävyyteen näh-
den esitetään seuraavat huomautukset: 

Traktorin äestysnopeus (3-vaihde) saisi olla etenkin lapiorulla-
äkeellä äestettäessä vähän suurempi. 1-vaihde saisi olla hieman. pie-
nempi. 
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-Hy.draulisen ,.ipisteriostolaitte•en pumpun (5-mantäineri aksiaali-
inäntäpurriPpu) sylinterilieriö,:. jonka -  tarkoituksella on myös .toimia 
Pumpun laakerina, leikkaa varsin helposti kiinni.:1) •NoStolaitteeri tYön- 
tö— ja : vetoVarret ovat raaka-aineeltaan mailoja .ja niiden kiinnitys 
traktoriin ja nostolaitteen noatovarsiin epätarkoituksenrnukainen. Il-
man Minkäänlaisia työntö- ja-vetovarsien. muutostoimenpiteitä ei trak- 
torilla maassamme yleisesti käytännösSä olevalla kiinto•auratyyPillä va-
rustettuna voida suorittaa tyydyttäväksi katsottavaa kyntöä.2) 

-, . Traktorista- puuttuu 1-akselisen peräkärryn v.ertolaite:- - 
-:Traktorin hihnaPYörän, käyttö sen sijainnista johtuen*on,hyvin han-

kIaa: Suurien tehojen siirtämistä varten saisi hihnapyörä olla le- 

ve.ämpi.3) 	. . . 	.. , . .. . 
Lokasuojat ovat päältä hieman liian ahtaat. 
Takapyörän valurautainen napa särkyi koetnksen aikana kaksi ker- 

taa.4 ) • • 	• 
. Vaihdetangon kiinnitys on heikko., ' 

Käsikaasuvipua on hieman hankala käyttää5), samoin tasauspyö- 
räs•tönlukkoa..'Jalkakaasun poljin tarttui' kiinni astinlaudan reunaan. 

Epätasaisessa maastossa ajettaessa ohjauslaitteen .
yhdystankä violt- 

taR polttoainesnädatinta.- 	. . 
.Akun sijaitessa edessä Vioittuu se tärinästä verraten helposti ai- 

henttaen samalla myös jäähdyttimen vioittumisen. • . 
Jäähdytysjärjestelmästä puuttuu kaihdin.5) ' . 
Työkoneen ollessa kiinnitettynä ohjaamoon nouseminen on hanka- 

lahkpa. . 	 - 	.. 	. 	. 

' 	Ajajan seisornismahd011isuus *saisi olla parempi. 	i • 

Koetusajan lopussa suoritetussa moottorin jarrutuksessa saatiin 
hilinapyi5täri . tehoksi normaalitilaan laskettuna 26,6 hv polttoaineen 
kulutuksen ollessa 7,4 1/h eli 229 g/hvh. 	 . 

Lopputarkastuksessa havaittiin seuraavaa: Polttoaineptimppua käyt- 
tävät nokka-akselin nokat olivat hieman kuluneet ja niihin nojaavat 
syöttövipujen rullat jonkin verran murenneet. 3/roottorin sylinterien, 

. kuruniin•en oli hyvin pieni .(0,02....0,05 -  mm). Kytkinlevyn päällys oli 
halkeillut sekä varsin suurelta alalta lohkeillut. Vaihteiston hampai-
den nurkat olivat hieman pyöristYneet. Vaihteiston siirtohaarukoiden 
yläpäät olivat melkoisesti kuluneet._ Hihnapyörän kuulalaakerin kehä 
oli poikki Hihnapy.örää.oli.käytetty n. 80 tuntia. Ohjauslaitteen ruu..-
vikierukan • päätereuna oli .hieman. ldhjennut. Tasauspyörästön lukon,- -  
käyttöiiipu ,sattuu va,rsin vähän lukon .kytkinhaarukkaan. Jarruruni-‘, 
mut •ovat päässeet liikkumaan; jarrulumpujen kiinnityskiila oli melto .  

ja kiilan.  •urat Sekä taka-akselissa että jarrurummussa olivat. laajan-
näet. .Jarrurummun kiinnity•smutterin varmistuslevy pääsee pyöri- 
mään mutterin mukana. 

1)-1.InSiSsa ptimpnissa sylinterilieriö on laakeroitu neulalaakerilla: ' 
2) Myyjä on lähettänYt traktorin valmistajalle maaSsarrime.  valmistetun "auran, jonka rhu- 

..kåan riotolaitt.een työntö- ja .vetoVarsien kiinnityspisteet sovitetaan. 
2) Viimeksi maahan itinduissa traktoreissa on .hihriapYörä leveämpi ja se on sijoitettu taakse. 

Valmistajan ilmoituksen mukaan pyörännapa on nykyisin' teräsvalua. 
3Cäsikaasun "rakennettaon muutettu. 
Viimeksi maahan tuodut traktorit on varustettu kaihtimella. 
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Valmistaja. on ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin traktorissa. 
ilmenneiden vikojen korjaamiseksi. 

Helsingissä, maaliskuun 27 päivänä 1953. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Myyjän ilmoituksen mukaan Ritseher-traktoria ån 1. 3. öt mennessä myyty maas-
samme 91 kpl. Traktorin Mukana sanana saksankielinen käyttö- ja huolto-ohje sekä 
siitä lyhennetty suomenkielinen moniste. 

Myyjän tai  piirimyyjän korjaamoita on seuraavilla paikkakunnilla: Lahti, Hä-
meenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Hokkola, Kuopio, Lappeenranta, Läyliäinen, 
savonlinna, Turku. 

1 

 Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman laitoksen lupaa erillisenä julkaista. 



Helsinki 1953 — Lehtipaino Oy. 


