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Kuva 1. 

VÄKILANNOITTEENLEVITYSKONE 
hevos- tai traktoriajoneuvoon kiinnitettävä 

Ilmoittaja: Kesko 0 y, Helsinki 
Valmistaja: Lehtosen Konepaja, Peipohja 
Vähittäishinta (6. 5. 53): n. 18 500 mk 

Rakenne ja toiminta 

Väkilann.oitteenlevityskone kiinnitetään hevos- tai tra‘ktoriajoneu.-
von lavan reunaan, joko lavan perä- tai ,etupäähän. Syöttö tapahtuu, 
raudoitetun puisen lannoitelaatikon pohjassa (olevasta raosta, raon 
päällä edestakaisin liikkuvan syöttölaitteen avulla. Syöttäraon sy,rjät 
on altapäin teroitettu. 

Syöttölaitteen muodostaa kaksi lannoitelaatikon pituista 1/2" pyö-
rörauta,a, joiden alapuolelle on hitsattu poikittain 6 cm .etäisyyksin ne- 
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litahoisesta 5/16" kankiraudasta valmistettuja pienoja ja yläpuolelle 
n. 30 cm:n etäisyyksin 11 cm:n pitutiisia, 5X20 mm:n lattaraudasta val-
mistettuja ulokkeita holvautumisen: ehkäisemiseksi lannoitelaatikossa. 
Syöttölaite on päältäpäin tuettu kahdella tukiraudalla. Lannoitelaa-
tikko kiinnitetään kahdella salpabitteella aj,oneuvon lavaan 4 mutteri-
pultilla ,kiinnitettyyn kannatinkehikkoon,. 

Syöttökoneisto saa käyttövoimansa vipulaitteen välityksellä ajo-
neuvon pyörään klinnitetystä mutkapyörästä. 

Syöttömäärää voidaan säätää muuttamalla syöttöraon suuruutta tai 
.syöttölaitteen iskun pituutta. Syöttöraon suuruus säädetään,  lannoite-
laatikon alareunasta kolmella, kahvalla varustetulla ;säätöruuvilla. • 

Koneen voimansilrtovipu voidaan kytkeä ja irroittaa mutkapyöräs-
tä erityisellä vipulaitteella. Ajon aikana .voidaan lannoitelaatikkoon 
lisätä lannoitetta ajoneuvon lavalta ja seurata koneen työskentelyä, 
estää lannoitteen holvaantuminen lannoitelaatikossa jne. - 
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Mittoja: 

Paino 	  n. 85 kg Suurin leveys 	  n. 325 cm Työleveys 	  n. 310 » Lannoitelaatikkoon mahtuu lannoitetta 	 n. 200 kg Lannoitelaatikon tilavuus 	  n. 2,1 hl 

Koetus 

Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuosina 1952 ja 1953. Se 
käsitti eri väkilannoitteiden sYöttöMäärien ja syötön tasaisuuden: tut-
kimisen eri ,syöttöasennoissa sekä, kokeita käytännön olosuhteissa. Ko- 

Dtta käytettiin kokeiden aikanayhteensä n. 300 tuntia. Kokeita suo- 
tettiin kalisuolalla, kotka-, ja hienofosfaatilla, montan- ja kalkkisal-

pietarilla, kalkkikivijanheella sekä myös kalisuolan ja kotkafosfaatin 
seoksella. Käytännön työkokeissa (n. 130 tuntia) kylvettlin koneella 
edellisten lisäksi myös. y7,1annoitetta, , 

Koetuksen aikana koneen valmistaja teki koneeseen muutamia vah-
vistuksia ja rakennemuutoksia, eräitä maatalouskoneiden tutkimuslai-
toksen ehdotuksesta. Tässä ,selostettu koetus ja kvlyömääräkokeet on 
tehty kolmannella koetukseen lähetetyllä koneella, johon oli tehty 
edellä tarkoitetut rakennemuutokset. Kone oli kokeissa kiinnitettynä 
1-akselisen traktoriperäkärryn perään: • Peräkärryn ,etutäähän. kiinni-
tettynä konetta ei kokeiltu. Kylvömääräkokeiden tulokset esitetään 
kuvassa 2. 

Arvostelu 

Väkilannoitteenlevityskone 
hevos- tai traktoriajoneuvoon kiinnitettävä 

Ilmoittaja: Kesko 0 y, Helsinki 
Valmistaja: Lehtosen Konepaja, Peipohja 
Vähittäishinta (6. 5. 53): n. 18 500 mk 

Väkilannoitteenlevityskone on traktori- tai hevosajoneuvon lavan 
rä- tai etureuna.an  kiinnitettävä ja rakosyötöllä varustettu. Syöttö- 
te, jossa on syöttöraon päällä edestakaisin liikkuva tikapuun 	 

hajoitin, saa käyttövoimansa ajoneuvon pyörään kiinnitetystä mut-
kapyörästä vipulaitteen välityksellä. 

Koneen koetus suoritettiin vuosina 1952 ja 1953. Koetuksen aikana 
koneen valmistaja teki koneeseen eräitä vahvistuksia ja rakennemuu-
toksia. Viimeksi kokeiltua, edellä tarkoitetuin muutoksia varustettua 
konetta käytettiin kalkkikivijauheen sekä erilaisten väkilannoitteiden 
ja lannoiteseosten levitykseen yhteensä n. 130 tuntia. 

Kone on rakenteeltaan yksinkertainen. Sen kiitmittäminen ajoneu-
voon., sen jälkeen kun kiinnityslaitteet on ensimmäisen kerran asen-
nettu paikoilleen, käy helposti. Koneen puhdistaminen on suhteellisen 
helppo ja nopea suorittaa. Pehmeät kokkareet- hienontuvat verraten 
hyvin ,syöttölaitteessa. Syötön tasaisuus, on. välttävä. Syöttömiäärää 
voidaan säätää syöttörakoa muuttamalla sekä voimansiirtolaitteen,  vi-
vun pituutta muuttamalla, jolloin vaihteluvara on n: 100..:.5000 kg/ha. 
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Koneen rakenteeseen ja kestävyyteen nähden 
esitetään seuraavat huomautukset: 

Oikean -syöttömäärän .asettaminen edellyttää kokeilua. Syöttömää-
rä riippuu mm. lannoitteen laadusta ja kosteudesta. 

Tahmeata iannoitetta levitettäessä ja syöttömäärän ollessa, pieni 
syöttörako saattaa tukkeutua. 

Lannoitelaatikon päistä valuu larmoitetta liian paljon pientä syöttö-
Määrää käytettäessä. Tarvittaessa on Vika helposti korjattavissa. Lan-
noitelaatikon kannatustuet vähentävät kohdaltaan hieman syöttömää-
rää. 

Koska lannoitelaatikon reunat ovat verraten loivat, tapahtuu laa-
tikossa holvauturnista. Ajoneuvon lavalla oleva henkilö, joka huo-
lehtii Iannoitelaatikon täyttämisestä voi samalla huolehtia myös siitä, 
ettei lannoite pääse holvautumaan. 

Lannoitelaatikon sivuttaisluiston ehkäisemiseksi asennetut korval-
keet eivät kyenneet pitämään laatiikkoa kunnollisesti paikoillaan.') 

Lannoitelaatikon reunoissa saisi olla koukut säkkien rip,ustamist_ 
varten tuulen suojaksi. 

Edellä mainituista osittain verraten vähäisistä huomautuksista huo-
limatta konetta voidaan pitää verraten käyttökelpoisena väkilannoit-
teiden ja kalkin levitykseen. 

. Helsingissä toukokuun 15 päivänä 1953 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

1) Valmistaja on ilmoittanut vahvistaneensa korvakkeita. 

!

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. 


