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Leikkuupöydän korkeuden säätö tapahtuu hydranlisesti. Pöytä 
on • kevennetty yhdellä kierrejousella ja, varustettu 3 jalaksella ja 
puolipitkillä jakolaitteilla. S-ormipalkkiin roidaan kiinnittää laon-
nostimet. 

Koneen mukaan kuuluu kakSi alta liammastettua terää. Terä 
saa liikkeensä leikkuupöydän pääakselille vinosti kiinnitetyn kuula-
laakerin edestakaisin heiluttamalla kulmavivulla. 

Syöttökierukan etäisyyttä leikkuupöydän pohjasta ja sormien 
kääntymishetkeä voidaan säätää. 

Lannostomallia olevan 6-lapaisen kaatokelan korkeutta säädetään 
hydrauLisesti ja sen pyörimisnopeutta voidaan säätää ajon aikana 
käsikammell•a •hoidettavalla muuttimeIla. 

Syöttöelevaattori on kolamallia. 
Varstasillan ja kelan väliä säädetään kela:kammion molemmissa 

päädyissä • olevilla säätövivuilla. Varstasillan edessä on kaksi kivi-
kourua. Taaempi kouru voidaan kääntää ylösalaisin, jolloin sen 
pohja toimii -esipuintilevynä. 

Varstasillan takana sen jatkeena on teräspuikkosäleikkö. 
Puintikelan 6 varstaa on kiinnitetty pulteilla kuuteen teräs-

levystä tehtyyn keskiöön. Kelan nopeutta säädetään käsipyörällä 
hoidettava:11a muuttimelia. Kela on varustettu ,pyörimisnopeuden 

Puintikelan takana on 8-siipine.n olkikela. 
Kohlin on 4-osainen. Sen osat ovat metallirakentei•sia ja laake-

roidut puulaakerein kahteen kampiakseliin. Jokaisen kohlimen osan 
loppupään pohja muodostaa .viettopinnan ja siirtää kohlimien lop-
pupään läpi joutuneet ruumenet, ja siemenet seulaston etupäähän. 
Kelan viettopinta on porrastettu. 

Seulaston säädettävä ruumenseula on nS. suomuseula ja jaettu 
pitkittäin kolmeen osaan. Sitä säädetään puimurin vasemmalla puo-
lella olevalla säätötangolla. Ruumens•eulan jatkeena on teräspuikkå-
säleikkö ja ,seulaston takana korkeudeltaan säädettävä jyväkynnys. 
Siemenseula 'on ns. levyseula ja vaihdettava. Rajaiset siirretään 
kierukalla ja elevaattorilla puintikelaan. Siemenet siirretään kie-
rukalla ,ja..elevaattorilla viljasäiliöön. Puhaltimen ilmamäärää sää-
,oletään.puhallinkammion •päädyissä olevilla läpillä :puimurin vasem-
malla sivulla olevan säätötangon avulla ja pyörimisnopeutta muut-
tamalla (2 nopeutta). 

Puimurin ajonopeutta- voidaan säätää. portaattomasti 1,6 ... 15,7 
km/h 3-vaihteisella vaihteistolla ja hydraulis•esti säädettävällä muut-
timella. 

:Kytkin: On polkimelia käytettävä kuiva yksilevykytkin. Voiman-
siirto vaihteiStosta vetopyöriin tapahtuu tasauSpyörästön akseleilla 
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olevien lieriöhammaspyörien ja vetopyörien runkolevyihin kiinnitet-
tyjen hamimaskehien avulla. 

Puitnurissa on tasauspyörästön akseleille kiinnitetyt, polkimilla 
käytettävät ja .ohjausjarruina toimivat levyjarrut. Käsivivulla käy-
tettävä seisontajarru vaikuttaa vaihteistoon. 

Laonnostokelan akseli, syöttökierukan akseli ja palautuskierukan 
akseli on varustettu säädettävällä varokytkimellä. 

Puimurlin on lisävarusteena saatavana mm. olkien niputin, silp-
puri, lisälaitteet säkiitystä varten ja noukin. 

Puimurissa on yhteensä 80 voitelunippaa, joista käyttöohjeen 
mukaan 17 on 3 kertaa päivässä, 19 kerran päivässä, 36 viikoittain 
ja 8 vuosittain voideltavia. Vetopyörien hammaskehien voitelu suori-
tetaan viikoittain. Terän ja ketjujen lisäksi on 5 viikoittain ja 
yksi vuosittain öljyttävää kohtaa. 

Puimurin mukaan kuuluvat seuraavat työkalut ja varaosat: 12 kiinto-
avainta, 2 putkihylsyav,aånta vä'äntövarsineen, siirtoavain, 2 runvitalttaa, 
älj3nkanna, 2 rasvapuristinta, polttoain.esuodattimen päätulpat puhdistuspuhal-
lusta varten, 2 varasurmea, 4 (terälehteä ,niitteineen, ketjunliittimiä, rasva-- 
nippoja, pultted•a, muttereita ja aluslevyjä. 

Mittoja: 
Puimurin valmistusnumiero 	  200464 

807 cm 
Pituus 	(jakolaitteiden 	kärjistä 	kohlinosan 	taka- 

osaan kuljetusaåennossa) 	  
Leveys paintias,ennossa 	  348 „ 

kulj•etusasennossa 	  337 „. 
Korkeus viljasäiliön tyhjennyskierukan päähän 	 321 „ 
Raideväli :e dessä 	  209 „ 

takana 	  104 
Akseliväli 	  291 „ 
Eturenkaat 	(Dunlop; - .6 	,kud,askerre,sta) 	• • ... .... . . . . 14.9/13-261) Trak- 

t ar AM 
-vaakasuora uilkoläpimitta 	  129 cm 
leveys. 	  36,5 	„ 

Takarenkaat (Dunlop; 8 'kudoskerrosta) 	 8.50-12 AM 
vaakasuera ulkoläpiraitta 	  71 cm 

. leveys 	  23,5 „ 
Maavara leikkuupöydän jalasten alla kuljetusasen- 

n ossa 	  46 „ 
leikkuupöydän nostosy,linterin taka.pään alla 	 
puhallinkammion alla 	  

41 
44 

,, 
„ 

taka-akselin alla 	  36 _ „ 
Kääntösä,de (asfaltilla) takapyörän jäljen keskeltä, 

mitattuna ilman ohjausjarruja 	  ,oik. 418, vas. 473 „ 
:olijauSjarruja käyttäen 	  ,oik. 335, vas. 341 „ 

1) Merkintä ..tarkoittaa sitä, että renkaan leveys on 14,9", kun rengas on. 
13" vanteella; vanteen läpimitta on 26". 	 • 
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ulairnmasta pisteestä ilman iohjausjarruja 	oik. 558, vas. 585 cm 
ehjausjarruja käyttäen 	  ,oile. 468, vas. 469 „ 

Työleveys jako laitteiden kärjistä mitattuna  	 322 „ 
Leikkuuleveys  	 301 „ 
Jakolaitteen kärki on otupyörän ulleorennan ulko- 

puolella  	olle. 38, vas. 38 
Terän alin ja ylin asento maasta sormen kärjestä 

mitattuna  	5 ja 72 „ 
isikuluku moottorin nimellisnopeudella  	420 kaks.isk./min 
iskun pituus  	 84 mm 
terälehtien lukumäärä  	 41 

leveys  	 76 mm 
Leikkuupöydän nostoaika  	 2 s 
Laonnostokelan läpimitta  	 108 cm 

kehänopeudet moottorin niniellisnopeudolla .  	1,02 ... 2,15 m/s 
(3,7 ... 7,7 km/h) 

Syöttökierukan läpimitta (kiertoon harjalta)  	 54 cm 
nopeus .  	 172 r/min 

Puintikelan. (6 valistaa) läpimitta  	 45 cm 
leveys  	104,5 „ 
paino käyttöpyörineen  	 85,4 kg 
hitausmomentti  	 1,58 kg m2 
pyörimisnopeudet  	540 ... 1 720 r/min 
kehänopeudet  	15,1 ... 40,5 m/s 

Varstasillan (8 varsta;a) kaareva pituus äärimmäis- 
ten. varstojen ulleoreunoista mitattuna  	 31,5 om 
leveys  	 106 „ 

Kohlimen rentetyn alueen pinta-ala (leveys 4 X 
24,5 cm X pituus 265 cm)  	259,7 dm2 
kohlintilan pinta-ala (leveys 106 cm X pituus 

270 cm)  	286,2 „ 
iskuluku  	212 kaks isle./min 

Rumnenseulan rentotyn ,alueen pinta-ala (leveys 
3 X 24 CM X pituus 85 cm)  	 61,2 dm2 

Siemenseulan rei'itetyn alueen pinta-ala (leveys 
82 cm X pituus 89 cm)  	 73 „ 
reikien koot 9    .6, 12 ja 16 mm sekä 4,5 mm X 25 mm 

Viljasäiliön tilavuus  	 15,4 hl 
säiliöön mahtuu kuivaa vehnää n.  	1 135 kg 
tyhjenny.skiernkan putken 9  	23 ... 24 cm 
tyhjennysnopeus 1) n.  	 440 kg/min. 

Moottorin (Perkins Pour 270) valmistusnumero 	 ,6452689 
nimollisnopeus (valm. ihn. mukaan)  	.1 725 r/min 
isylinterien lukumäärä .  	 4 
kokonaisisklutilavuus (valm. ilm. mukaan) 	 4 420 cm3 

Poltte:ainesäiliön..tilavuus  	 95 1 
Akku  	12 V, 130 Ah 
Käynnistysmoottori  	 3,0 liv 
Puimurin paino öljy- ja polttoainesäiliöt täynnä, 

viljasäiliö tyhjänä ilman ajajaa n.  	3 530 kg 
,etuakselipaino n. 	 3 070 „ 

71 

1) Tyhjennyksen jälkeen säiliön pohjalle ja tyhjennytskierukkaan-  jää 
viljaa n. 8,5 kg. 
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paino vasemmalla etupyörällä n. 	 
oikealla etupyörällä n. 	  

taka-akselipaino n. 	  
Painopisteen laskettu korkeus viljasiä.iliö tyhjänä n. 

sijainti etuakselista taaksepäin on akselivälistä 
n. 	  

etäisyys oikealle eturaidevälin keskiviivasta n. 
Puimurin suurin laskettu ,sivukallistunaa ilman aja-

jaa ja viljusäiliö tyhjänä kaatumisradalle on 
oikealle n. 	  

1 460 kg 
1 610 „ 

460 „ 
123 cm 

13% 
6 cm 

32° 
Puimurin mitatut aj onopeudet 

nopeudella : 
moottorin nimellis- 

1-vaihde 	 

	

 	1,58 	. . 3,10 km/h 
„ 3,05 . . . 6,11 „ 
21  7,83 . . . 15,7 12 

peruutusvaihde 	 2,90. . . 5,72 

Koetus 
Koetus suoritettiin 20. 6. 63-28. 1. 64. Puimurilla puitiin rypsiä 

n. 1 500 kg, ruista n. 17 500, ohraa n. 37 000, vehnää n. 140 000 ja 
kauraa n. 12 000 kg eli yhteensä n. 208 000 kg kuivaamattomana ja 
lajittelemattomana. 

Puimuri oli varsinaisessa käytännön työssä n. 134 puintituntia 
ja n. 20 kuljetustuntia sekä laboratoriomaisessa käyttökokee,ssa n. 
151 tuntia eli yhteensä n. 305 tuntia. Puitu ala, josta n. 90 % 
oli salaojitettua, oli n. 97 ha. 

Puintikokeita pellolla tehtäessä mitattiin työleveys, ajonopeus, 
puitu siemen-, olki- ja ruumenmäärä sekä puintitappiot koealoilta, 
joiden suuruus oli 64,5 m2. Puintitappiot todettiin kohlimalla ja pui-
maila puimurista koealalta tulleet puintijätteet uudelleen. Terän ja 
kaatokelan aiheuttamia tappioita ei ole otettu huomioon. Siemenana-
lyysit ovat Valtion Siementarkastuslaitoksen suorittamat. 

Puimurin lopputarkastuksen yhteydessä suoritettiin moottorin 
tehon ja polttoaineen ominaiskulutuksen mittaukset kampiakselista 
j arruttam alla. 

Arvostelu 
Käyttöominaisuudet 
Moottorin teho kampiakselista jarrutettuna oli täydellä teholla 

suoritetun kahden tunnin kokeen päättyessä 48,8 hv polttoaineen 
kulutuksen ollessa 10 litraa tunnissa eli 173 g hevosvoim.atunnissa. 
Polttoaineen kulutus vaihteli käytännön työssä suoritettujen mit-
tausten mukaan 5 ..*. 7,5 litraa tunnissa. 

Tuloksia puintikokeista esitetään taulukossa 1. 
Käytännön kokeissa puimurin työsaavutukset vaihtelivat varsi-

naisena työaikana — johon on luettu käännökset, peruutukset ym. 



edustaja suoritti säädön. Virhettä ei päästy korjaamaan kasvuston loppuessa. 
tappiorajojen toteamiseksi. 

Seulata.ppio oli suuri kasvuston kuivuudesta ja säätövirheestä johtuen. Koneen 
Nämä ajot on suoritettu tarkoituksella liian suurella nopeudella teho- ja 
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Taulukko 1. Tuloksia puintikokeista 
Table 1. Results of threshing tests 

Sato- ja puintituilokset on ilmoitettu 
Yield and throughput figwres have been 

Työleveys 
Width of cut 
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n. 64,5 in2  suuruisilta koealoilta 
on test plots of the size of 64,5 m2  
knivaamattomina ja lajitteliemattomina 
calculated without to dry or clean the crop 
322 cm 
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• 

K
oe

nu
m

er
o  

T
es

t  n
o.

  

Koealan sato 
Vietti of test 

plot kg Iho 

Sä
ng

en
  p

itu
us

  
St

ub
bl

e  
he

ig
ht

  
cm

  
 

A
jo

no
pe

us
  

T
ra

ve
l  
sp

ee
d 

km
/ h

 
 

P
ui

tu
  a

la
  

R
at

e  
of

  w
or

k 
ha

/ h
 
 

Kelan 
D MM 

- 

Kelan ja 
varsta-

sillan väli 
Coneave 

Päivä- 
määrä 

Kasvi- 
laji Lalike 

si
em

en
iä

 
gr

ai
n  

ol
ki

a  
st

ra
w

  

ru
nm

en
ia

  
eh

af
f  

py
ör

im
is

no
pe

us
  

ro
ta

tio
na

l  s
pe

ed
 

r/
m

in
  

I  k
e

hä
no

pe
us

  
pe

ri
ph

er
al

 s
pe

ed
 

m
ls

  
 

elearanee 
mm 

I  
e

de
ss

ä 
fro

n
t  ee 	\ Date c„p  Variety 

.airi 	c' 

23. 7.63 1 Rypsi Gruber 2 000 3 180 1 410 25 1,52 0,49 800 18,9 27 14 
Rape 

» 2 » » 1 800 3 410 1 180 25 2,94 0,95 » » » » 
» 3 » » 2 160 3 180 1 160 25 6,00 1.93 » » » » 

15. 8.63 1 Ruis Visa 4 080 6 350 248 20 1,56 0,50 1 030 24,3 16 7 
Rye 

» 2 » » 4 600 5 270 186 25 2,36 0,76 » » » I` 

» 3 » , 4 280 5 500 202 25 3,35 1,08 » » » > 

27. 8.63 1 Ohra 011i 3 800 2 250 560 8 1,53 0,49 1 300 30,7 12 5 
Barley 

» 2 » » 4 150 2 560 620 8 3,27 1,05 » » » 
» 3 » » 3 350 855 420 12 6,00 1,93 ,) » » › 

5. 9.63 1 K.vehnä Svenno 2 840 2 010 124 20 3,43 1,10 1 370 32,4 16 7 
Spring-
wheat 

» 2 » » 2 090 1 630 140 15 4,24 1,37 » » » 
» 3 P I) 1 830 1 320 109 15 6,55 2,11 » » » o 

12. 9.63 4 » ,> 5 350 6 350 1 100 25 1,85 0,60 1 080 25,5 » > 
» 5 » » 5 050 5 650 945 25 3,28 1,06 » » » . 
» 6 » » 5 600 4 900 820 25 5,15 1,66 » » » 

10. 9.63 1 Kaura Pendek 5 250 4 350 945 23 1,64 0,53 1 100 26,0 16 7 
Oats 

» 2 » » 5 200 4 730 635 22 2,40 0,77 » » » » 
» 3 » » 4 950 4 580 1 390 25 3,43, 1,10 » » » o 

Puitu viljamäärä 
Rata» of ou put 

kg/h 
Puintitappiot 
Grain losses 

on 
7.1 

,§ 

% kokonaissiemenmäärästä 
% of total amount of grain 

,, 
7-‘ 

4 
°..5. 

0 

on 0 
kg/lia 

980 1 560 692 1,59 1,90 0,31 0,32 2,53') 50,6 

1 710 3 240 1 120 1,90 2,44 0,44 0,52 3,40 61,2 
4 170 6 130 2 240 1,47 2,72 0,88 0,77 4,37 94,5 

2 040 3 175 124 1,55 0,12 0,29 0,73 1,14 46,5 

3 500 4 000 141 1,14 0,12 0,40 0,79 1,31 60,3 
4 620 5 940 218 1,28 0,25 1,35 1,12 2,72') 116 

1 860 1 100 274 0,59 0,21 0,03 0,07 0,31 11,8 

4 360 2 690 650 0,62 1,04 0,22 0,18 1,44 59,7 
6 460 1 650 810 0,26 0,66 0,15 0,08 0,89 29,8 

3 120 2 210 136 0,71 0,15 0,07 0,24 0,46 13,1 

2 870 2 230 192 0,78 0,21 0,06 0,26 0,53 11,1 
3 860 2 780 230 0,97 0,15 0,05 0,34 0,54 9,9 
3 210 3 810 660 1,19 0,42 0,35 0,45 1,22 65,3 
5 350 6 000 1 000 1,12 0,58 0,48 0,61 1,67 84,5 
9 300 8 130 1 360 0,88 1,07 2,63 0,63 4,33') 243 

2 780 2 300 500 0,83 0,36 0,13 0,03 0,52 27,3 

4 000 3 640 490 0,91 0,40 0,20 0,09 0,69 35,9 
5 450 050 1 530 0,93 8,16 1,57 0,14 9,87') 489 

Siemenarialyysi' % 
Deseription of sample % 

05 

96,7 

98,2 
97,4 

98,3 

99,5 
99,6 

97,6 

98,0 
98,1 

99,0 

99,6 
99,4 
99,2 
99,6 
99,3 

93,0 

96,8 
95,0 

1,6 

1,3 
1,2 

0,4 

0,3 
0,3 

0,7 

0,3 
0,8 

0,9 

0,3 
0,4 
0,5 
0,1 
0,4 

5,6 

2,1 
3,9 

1,5 

0,3 
1,2 

1,3 

0,2 
0,1 

0,9 

0,8 
0,6 

0 

0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,2 

1,3 

1,1 
1,0 

0,2 

0,2 
0,2 

0 
0 

0,8 

0,9 
0,5 

0,1 

0 
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

7,2 

7,5 
7,2 

22,2 

21,9 
22,0 

26,4 

26,3 
26,4 

26,0 

26,1 
25,7 
27,4 
26,8 
26,5 

21,4 

20,9 
20,9 



8/509 

mutta ei taukoja — olosuhteista ja kasvilajista riippuen suunnilleen 
0,40 ... 1,0 ha tunnissa. Puintiolosuhteet olivat koetuksen aikana 
vuonna 1963 hyvät. 

Puimurin huoltoon ja säätöihin kului yhdeltä mieheltä aikaa 
keskimäärin n. 40 min. puintipäivää kohden, josta ajasta nippojen 
ja öljyttävien kohteiden voiteluun kului n. 35 min. Lisäksi puimu-
rin puhdistaminen vei keskimäärin yhdeltä mieheltä aikaa n. 30 
min. puintipäivää kohden. 

Rajaisten palautuselevaattorin poistotorvi pyrki tukkeutuma,an 
nimenomaan kosteaa viljaa puitaessa tarkastusluukkujen ja kela-
kammion väliltä. 

Leikkuupöydän pohja saisi olla vahvempi. 
Leikkuupöydän syöttökoneisto aiheuttaa verraten runsasta ja 

ajajalla kiusallista pölyn muodostusta. l) 
Viljasäiliön liian loivasta takaseinän alaosasta johtuen viljan 

valuminen säiliön tyhjennyksen loppuvaiheessa on hidasta. Säiliön 
täydellinen puhdistaminen viljalajia tai lajiketta vaihdettaessa on 
hankalaa. 

Puimurin ohjaus viljasäiliön ollessa täynnä on raskasta. 1) 
Jarrut saisivat olla hieman tehokkaammat 1) 
Olisi eduksi, jos leikkuupöydän pysäytyskytkin olisi jarrulait-

teella varustettu. 
Olisi eduksi, jos ajajan istuimen säätövara olisi suurempi. 1) 
Viljasäiliö täyttyy oikealta sivulta ensin ja vilja alkaa valua yli 

laidan, vaikka tarkastuslaseista katsoen säiliö ei ole vielä täynnä. 
Viljaelevaattori tukkeutui, kun puimuri jouduttiin äkkiä pysäyt-

tämään. Vilja.elevaattorissa ei ole varokytkintä, vaan hilma luistaa 
elevaattorin tukkeutuessa. 

Kuivaa viljaa puitaessa oljen kappaleita pääsee seulaston läpi 
jonkin verran siementen joukkoon. 

Leikkuupöytää ei voida mekaanisesti lukita yläasentoon. 

Vähäisempiä huomautuksia 
Valhdelaatikcm kytkinakselin nippa on hieman hankala voidella. 
Viljasäiliön tasa.uskierukoiden hihnansuojukseen oli tehtävä reikä voitelua 

varten.. 
Puimurin voitelunippoja ei voida voidella lukkontuvalla surakappaleella 

varustotulla rasvapuristimolla. 
Moottorin öljyn täyttö on hieman hankalaa. 
Puimurin pubaltimen ilmainäärän säätötangon paikoilleen lakitus saisi 

olla varmempi. 

1) Katso Keskuskunta Laborin ilmoitusta 4 sivulla 11. 
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Kestävyys 
3 käyttötunnin jälkeen pöydännostosylinterin päätymutterin ku-

paritiiviste 'vuoti ja uusittiin. 
23 käyttötunnin jälkeen viljaelevaattorin alapään laakerin pää-

tylevy oli kulunut ja uusittiin. Kyseisen akselin päittäisvälystä li-
sättiin hilinapyörää siirtämällä. 

79 käyttötunnin jälkeen olkikelan kiinnityksen akseliin todettiin 
löystyneen. Kiinnitysruuvi kiristettiin. Kiristäminen on erittäin 
hankala suorittaa. 1) 

88 käyttötunnin jälkeen palautuselevaattorin varokytkin ja hih-
napyörä irtosivat akseliltaan. Kiinnitysru.uvi kiristettiin. 1) 

124 käyttötunnin jälkeen viljasäiliön tyhjennystorven ympärillä 
oleva, torvea kuljetusasennossa pitävän salvan kiinnitysvanne kat-
kesi ja hitsattiin. 

124 käyttötunnin jälkeen leikkuupöydän vasemman kulman pis-
tehitsaamalla kiinnitetty tukilevy irtosi ja pöydän kulma repesi. 
Korjaus suoritettiin hitsaamalla. 

191 käyttötunnin jälkeen yksi syöttökierukan sormiakselin 
asentoa säätävistä kuulalaakereista särkyi. Laakereiden liikettä oh-
jaava kehä oli runsaasti kulunut. Kehä ja la.akerit uusittiin. 1) 

213 käyttötunnin jälkeen moottorin suojuspeltien ja jäähdytti-
men verkon pidikkeitä uusittiin ja vahvistettiin. 1) 

Vähäisempiä huomautuksia 
32 käyttötunnin jälkeen leikkuuterää käyttävän kulmavivun kiila irtosi. 
72 käyttötunnin jälkeen vasen peili irtosi ja särkyi. 
78 käyttätunnin jälkeen ajajan istuimen jousi irtosi. 
173 käyttiltunnin jälkeen viljaelevaattorin pohj.aluukun pidike katkesi. 
Syöttökierukan oikean luakerin voitelunippa on irronnut kaksi kertaa. 
Moottorin kaasu- ja pysäytysvipujen vaijerit pyrkivät katkeilemaan. 

L opputark astuks en yhteydessä n. 305 käyttötunnin jäl-
keen havaittiin seuraavaa: 

Syöttökierukan käyttöpyörän sovitus akseliin oli hyvin väljä. 
Syöttökierukan vasen pää oli hangannut leikkuup-öydän sivun 

puhki. 
Syöttökuljettimen yläakselin .kiilahilinapyörän sovitus akseliin 

oli erittäin väljä. 1) 
Puintikelan akselin vasemmassa päässä oleva tukilaakeri oli 

väljä ja pyörinyt sisäkehältään ja kuluttanut akselin kaulan ja la.a.- 
kerin viereisen säätölevyn piloille. 1) 

Vetopyörien hammaskehien hampaat olivat melkein piloille kulu- 
neet ja tyssäytyneet. 1) 

1) Katso Keskuskunta Laborin ilmoitusta 4 sivulla 11. 
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Vaihteiston 2-vaihteen siirtyvän ja kiinteän hammaspyörän ham- 
paiden kulmat olivat runsaasti lohkeilleet. 	. 

Oikean suuren tasauspyörän painepinnassa oli hieman kijnnileik-
kautuman jälkiä, ja tasauspyörästön kopan vastaava pinta oli kulu- 
nut urille. 	 . 

Taka-akselin alkatappien ylemmissä laakeriholkeissa oli melko 
suuria syvennykaiä. 

Oikean takapyörän kääntymisrajoitin oli murtunut hitsaukse,s-
taan. 

Jäähdyttimen yläosan ja moottorin välinen säädettävä. tukirauta 
oli murtunut moottorin sivussa olevan ylemmän kiinuityspultin 
kohdalta. 	 • 

Tuulettimen kiinnityskaaressa oli pieni murtuma akselin kiinni-
tyskohdassa. 1) 

Puimurin oikealla sivulla oli peltirepeämiä seulastoa käyttävän 
heiluriaks elin laakerin kiinnityskohdassa.•1) 

Äärimmäisenä oikealla olevassa kohlimessa oli pe' ltirepeämä 
taaemman laakerin kiinnityskohdassa. 

Puhaltimen puhallustorven alkupään molemmissa yläkulmissa oli 
pienet repeämät. 

ähäisempiä huomautuksia 
Yksi syöttökierukan sormi oli 'murtunut hitsanksestaan. 
Leikkuupöydän pohjassa ja julaksissa oli pieniä lommoja. 
Puimurin etuosan paljaaksi hankairtuneet pellit olivat melko runsaasti 

ruostuneet.  
Leikkuupöytään voiman siirtävän klilahihnan kiristyspyörän kiinnike oli 

ottanut kiinni ohjaamon sillan reunalevyyn. 1) 
Kytkimen painelaakerin hiiilen pitimen tarpit olivat hieman kuluneet. 
Vaihteiston 1-vaihteen kiinteän hammaspyörän hampaiden kulniat olivat 

jonkin verran ja 3-vaihteen siirtyvän haramaspyörän hieman lolikeilleet. 
Toisen suuren tasauspyörän hampaiden tyviosissa oli hiemen pint a- 

syö pymää. 
Viljaelevaattorin yläpään akseli, rulla.laakerit ja laakerikuoret olivat 

jonkin verran kuluneet. Ketjupyörän kiinnityssekka oli katkennut: : 
Tuulettimen hihnan alemman taittopyörän laaikeri oli • melko runsaasti 

pyörinyt sisäkehältään. 
Tuulettimen hihnassa oli murtuma. 
Tuulettimen sllpien suojuskopan yläkulmassa oli, pieni peltirepeämä. 
Moottorin suojuspelleissä oli useita pelbirepeämiä. Niiden .ja , jäähdytti-

men suojusrverkon kiinnikkeet ovat heikkoja. 1) 
Istuimen jalan alareunassa oli pari pientä peltirepeämää. 
Laakereiden huopatiivisteet olivat osittain vaillinaisia. 

Leikkuupuimuria voidaan pitää käyttöomin a.i suu k s i I-
t aan hyvänä. 

1) Katso Keskuskunta Lalorin ilmoitusta 4 sivulla 11. 
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Suoritetussa . koetuksesSa leikkuupuimuri osoittautui kest ä-
v y.y d elt ä ä'n tyydyttäväksi. 

Koetellun puimurin lisäksi käytiin katsomassa 6 viljelijäin käy- 
tössä olevaa puimuria ja haastateltiin niiden käyttäjiä. 	, 

The funotional perf ormance of the combineharvester is good. 
The dur ab iiit y of the combine-harvester tested, criticized after 305 

hours of operati.on, was satisfactory. 

Helsingissä helmikuun 19 päivänä 1964. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Keskuskunta Laborin ilmoituksen mukaan: 

Itsekulkevia Claas-leikknupuimureita on 8u,oinessa, myyty .31..12. 63 
mennessä .1 150 kpl, joista, 1r4 kpl Claas 1VIereur-mallia. Puimurin mukana 
seuraa suomenkielinen käyttö- ja huolto-ohje. 

Olaas-leikkunpuimureita huolletaan ja korjataan seuraavilla paikka- 
kunnilla olevissa myyjän tai piirimyyjän korjaamoissa tahi sopimuskorjaa-
moissa: Forssa, Hartola, Hämeenlinna, Jepua, Joensuu, Jorvas Jyväskylä, 
Kalajoki, Kauhava, Kiuruvesi, Kokkola, Kouvola Kuopio, Lahti, La,ppeen-
ranta, Lauttaikyiä, Lestijärvi

' 
 Loviisa, M.aariar;h,amina, Malmi, Mikkeli, 

Mynämäki, Mäntsälä, Nivala, Närpiö, Oulainen, Oulu, Pori, Porvoo, Purnio, 
Pusula, Pälkäne

' 
 Saarijärvi, Salo, Seinäjoki, Särkisalmi, Tammisaari, Tam-

pere, Terijärvi, Teuva, Turku, -Urjala Vaasa, Varkaus ja Ähtävä. 
Valmistaja on luvannut Claas 

Urjala, 
määräehdoilla 

12 kk :n takuun. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan kokeiltu Claas Mereur-puimuri oli 

ensimmäistä ja normaalia pienempää valmistussarjaa. Vuonna 1964 markki-
noille tulevaan Glaas Mereur-puimuriin on tehty seuraavat muutokset:•  

Teräpalkki on Z-profillia ja tukevammin kiinnitetty. 
Leikkuupöydän päätyjen yläreun,ojen vahvikkeet ovat 4 mm vahvuisest.a 

aineesta aikaisemman 2,5 mm asemesta. 
Syöttökierukan s.ormiakseleiden laakerit ovat varustetut kumijousilla 

värinän ja, .sormien asentoa .säätävän ohjainuran kulumisen estämiseksi. 
Syöttökierukan kierrettä on pidennetty syöttöaukon reunojen ohi. 
Syöttäkuljettimen yläakselin kiila,hihniapyörä on kiinnitetty lyöntikiilalla. 
Leikkuupöydän yläasento on rajoitettu liiallisen nousemisen estämiseksi 
Olkikelan akseliin on porattu kuopat kelan kiinnity,sruuveja varten. 

Kelan peltisaumoja on pidennetty 4 mm paremman saum,an aikaansaami-
seksi. Olkikela on dynaamisesti tasapainoitettu. 

Puintikelarn nopeuden muuttimen säätöpyörän kiinnityspalkkia on vahvis-
tettu ja suurin ja pienin pyörimisnopeus rajoitettu rajoittimella. Kelan. 
laakerointia, on -  parannettu. 

.Seulasrbon rakennetta on vahvistettu käyttämällä pulttiliitoksia piste- 
hitsauksen asemesta. 	_ . , 

Kelan  viettopinnan taaempien laakereiden kiinnitystä on parannettu run-
gon L-rand,an läpi menevällä kolmannella pultilla. 
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Seulastoa käyttävää kulniavipua ja sen kiinnitystä on vahvistettu. 
Seulastaa käyttävän kulmavivun viereisen laakerin kiinnityskohtaa on 

vahvistettu vahvikelevyllä. 
Seulaston säleikön tilalle on asennettu suomuseula ja siemenseulan alla 

oleva viettopinta on tehty jyrkemmäksi. 
Kuljettajan istuiuta on siirretty alemmaksi ja säätövara,a en lisätty. 
Ajonopeuden muuttimen hilma ja moottorista muuttimeen tuleva hihna 

ovat venymättömämpää rakennetta. 	 .• 
Vetoakseleiden laakeritaet on tehty 8 mm levystä aikaisemman 4 mm 

asemesta puolitelojen käyttöä silmällä pitäen. 
Vetopyörien ha.minaskehät ovat liekkikarkaistut aikaisempien karkaise-

mattomien asemesta. Hammaskehän klinnityspultit ovat vahvemmat. 
Taka-akselin kiinnitystä on vahvistettu. 
Jarrulevyjen läpimitta on 300 mm aikaisemman 250 mm asemesta. 
Seulaston kiinnitys pyöreillä, rei'illä, aikaisemmin pitkillä. 
Moottorin suojuspeltejä on vahvistettu ja niiden kiinnitys on tehty jous-

tavammaksi tärinän poistamiseksi. Tuulettimen akselin kiinnityskohtaa on 
vahvistettu suuremmalla aluslevyllä. 

Moottorin alustaa on vahvistettu. 
Palautuselevauttorin hihnapyörän kiinnitystä on parannettu poraamalla 

akseliin kuoppa kiinnitysrunvia varten. 
Leikkunpöydän syöttökoneistoon on tehty muutoksia pölyn muodostuksen 

vähentämiseksi. 
Puimuri on varustettu suurempiläpimittaisella ohjanspyörällä. 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
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 1964. Valtioneuvoston kirjapaino 


