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TRAKTORIPERÄKÄRRY 
1-akselinen, pyörävetoinen 

Koetuttaja ja valmistaja: T: mi A. V ann e, Salo. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (17. 12. 59) : lavalla ja laidoilla 

varustettuna ilman kippiä n. 210 000 mk. 

Rakenne ja toiminta 

Peräkärryn runko on valmistettu hitsaamalla 60 X 140 nana 
U-palkista. Rungossa on 4 poikittaistukea. Vetoaisa on valmistettu 
kahdesta U-palkista, jotka on takapäästään hitsattu runko-osaan ja 
etupäästään yhtyvät vetosilmukkaan. Peräkärryssä on 5-vaihteinen 
(Fordkuorma-auton) vaihdelaatikko (4 vaihdetta eteen ja 1 per-tili-
tusvaihde). Traktorista voima siirtyy, paitsi suoranaisena vetovoi-
mana, nivelakselin välityksellä peräkärryn pyöriin. 

Lava ja sen tukirakenteet ovat puuta. Lavan reuna on raudoi-
tettu. Sivulaidat on kiinnitetty alareunastaan 4 ja perälauta 2 kou-
kulla ja varustettu nurkkalukoilla. Etulaita on kiinteä. Peräkärryssä 
on paripyörät. 

Mittoja: 
Kuormauskyky n 	6 800 kg 
Lavan pinta-ala (2,05 X 4,25 m) n.  	8,7 m2 

kuutiotilavuus  	3,05 m3 
laitojen korkeus  	35 cm 

Paino laitoineen  	1 240 kg 
laitojen paino  	80 „ 

Pituus vetosilmukasta lavan perään  	565 cm 
vetosilmukasta akseliin 	  426 	„ 

Leveys 	  222 	„ 
Lavan korkeus maasta 	  90 	„ 
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Raideväli (paripyörien keskeltä)  	165 cm 
Rungon leveys  	115 „ 
Renkaat (Tractor trailer, 8 kudoskerrosta)  	7.50-16 
Maavara (taka-akselivaihteiston alla)  	19 cm 
Paino vetosilmukassa ilman kuormaa  	120 kp 

Peräkärryn lasketut ajonopeudet (renkaat 7.50-16) voiman- 
ottoakselin nopeuden ollessa 540 r/min: 

iomh 	MIS 

1-vaihde 1,6 0,44 
„ 3,3 0,92 
72 6,1 1,69 
1, 10,3 2,86 

peruutusvaihde 1,3 0,36 

Koetus 

Koetus suoritettiin vuosina 1955-58. Käytännön töissä perä-
kärryä käytettiin Fordson Major-dieseltraktoriin kytkettynä yh-
teensä n. 520 tuntia tavallisiin maatilataloudessa esiintyviin kulje-
tuksiin sekä metsätöissä pääasiassa tukkien kuljetukseen osittain 
varsin vaikeissa olosuhteissa. Kuormien suuruus vaihteli n. 2 000. . . 
6 500 kg. 

Kuormituskokeissa peräkärryllä kuljetettiin n. 6 800 kg:n pai-
noista hiekkakuormaa erikuntoisilla teillä ja mäkisessä ja epätasai-
sessa maastossa. 

Vetokokeet suoritettiin märällä upottavalla mullospellolla kuor-
man suuruuden ollessa n. 5 400 kg. Vetovoimat mitattiin peräkärryn 
perään kytketyllä jarruvaunulla. Vetokokeiden tulokset esitetään 
taulukossa 1. 

Arvostelu 

T : mi A. Vanteen valmistama pyörävetoinen traktoriperäkärry 
(4 vaihdetta eteen, 1 taakse) on 3,05 m3  lavalla ja paripyörillä 
varustettu. Peräkärryssä ei ole kippilaitetta. 

Peräkärry toimi kokeissa hyvin. Sen kiinnittäminen traktoriin 
on helppo suorittaa ja käyttö yksinkertaista. Peräkärryn rengas-
kokoa, kuormauskorkeutta ja kuormauskykyä (n. 6 800 kg) voidaan 
pitää sopivina. 

Peräkärryssä ei ole jarruja eivätkä ne ole välttämättömät vaih-
teita oikein käytettäessä. 
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Peräkärryn 2- ja 3-nopeudet sopivat kokeissa vetovoimana käy-
tetyn Fordson Major-dieseltraktorin 2- ja 4-ajonopeuksiin varsin 
hyvin. Peräkärryn peruutusvaihde ei sovi cm. traktorin vaihteisiin. 

Peräkärryn rakenteeseen ja kestävyyteen 
nähden esitetään seuraavat huomautukset: 

Kulman muodossa oleva vetoaisa on liian leveä suurentaen perä-
kärryn kääntösädettä. 

Fordson Major-traktorissa hydraulista (Nummen pajan) perä-
kärryn vetokoukkua käytettäessä saattaa epätasaisessa maastossa 
ajettaessa nivelakselin etummainen nivel ottaa vetoaisaan kiinni 
johtuen siitä, että tämän traktorin voimanottoakseli on matalalla. 
Mainitusta syyttä särkyi yksi nivelaks eli. 

Järeiden kitkaketjujen käyttö paripyörissä ei ole mahdollista, 
koska renkaat ovat liian lähellä runkopalkkeja. 

Peräkärryssä ei ole laitapylväiden kiinnityspaikkoja eikä kun-
nollisia köysikoukkuja. 

Renkaiden kulutuspinta oli varsin ohut etenkin kivisessä maas-
tossa tai metsäajossa peräkärryä käytettäessä. 

Peräkärryä voidaan pitää sopivana käyttötarkoitukseensa. 
Pyörävedosta on etenkin vaikeissa olosuhteissa tuntuvasti hyötyä. 

Helsingissä marraskuun 19 päivänä 1959. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhant-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tut-

kimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 

Helsinki 1960. Valtioneuvoston kirjapaino 


