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Test report 

VICTOR-RUOHONLEIKKURI 
malli 18, valmistusvitosi 1966 

Victor rotary grass cutter 
model 18, year of manufacturing 1966 

Koetuttaja ja valmistaja: Moottorikoneistus Oy, Helsinki, 
Entrant and mannfacturer 	Lauttasaari. 
Ilmoitettu hinta (1. 4. 67) : 348 mk. 

Ryhmä 101 	 11383/67/1 
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Rakenne ja toiminta 

Moottori on ilmajäähdytteinen, 1-sylinterinen, 4-tahtinen, ben-
siinikäyttöinen kaäsutinmoottori (Briggs & Stratton). Sylinteri on 
vaakasuorassa ja kampiakseli pystya.sennossa. 

Leikkuriu runko on kokilliin valettua alumiinia. Moottorin kam-
pia.kselin alapäässä on keskeltä kiinnitetty dur-alumiinilevy, jonka 
kumpaankin päähän on kiinnitetty terälehti ja imusiipi kahdella 
mutteriruuvilla. Terälehti voidaan kääntää sen leikkaavan terän 
tylsyttyä. 

Sängen pituutta voidaan säätää kannatuspyörien korkeutta 
muuttamalla (3 asentoa). 1) 

Putkesta valmistettuun aisaan kiinnitetty vipu toimii eri asen-
noissaan moottorin pysäyttimenä, kaasuvipuna ja kuristimena. 

Mittoja: 
Paino polttoainesäiliö täynnä 	  
Pituus ilman aisaa 	  

19,6 kg 
64 cm 

Leveys ilman aisaa 	  49,5 „ 
Korkeus ilman aisaa 	  35 „ 
Aisan kädensijojen korkeus maasta 	  

kädensijojen alinta asentoa vastaava kohtisuora 
etäisyys leikkurin rungosta 	  

63 . . . 104 

86 

„ 

„ 
Raideväli 	  43 „ 
Akseliväli 	  47,5 „ 
Kannatuspyörien 	läpimitta 	  14,8 „ 	1) 

leveys 	  3)8  o 
Sängen pituus kannatuspyörien korkeutta muutta- 

malla  	.2,5; 4,0 ja 6,5 „ 1) 
Terälaitteen pituus 	 45,4 „ 
Terälehden leveys  	 75,8 mm 

paksuus  	 2,05 „ 
Moottorin (Briggs 8z, Stratton, malli 92 902) teho 

(valm. ilm. mukaan, SAE, 3600 r/min)  	 3,5 liv 
mitattu nimellisnopeus n.  	 3700 r/min 
iskutilavuus (valm. ilm. mukaan)  	 148 em3 

Polttoainesäiliön tilavuus  	 0,86 1 

Arvostelu 

Leikkurin runkoon kiinnitetyn moottorin pystyasennossa olevan 
kampiakselin alapäässä on vaakatasossa pyörivä dur-alumiinilevy, 
jonka molempiin päihin on kiinnitetty terälehti ja imusiipi kahdella 
mutteriruuvilla. 

Koetus suoritettiin 14. 6. 66-28. 3. 67. Konetta käytettiin nurmi-
koiden leikkuuseen n. 101 tuntia. 

Kts. valmistajan ilmoitusta 2 sivulla 4. 
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Käyttöominaisuudet 
Polttoaineen kulutus vaihteli käytännön työssä suoritettujen 

mittausten mukaan 0,8 . . 1,4 litraa tunnissa. 
Aisan asennot ja moottorin ballintavivun sijoitus aisaan ovat 

tarkoituksen mukaiset. 
Suojukset sekä polttoaineen ja voiteluöljyn täyttöaukot ovat tar-

koituksen mukaiset. 
Lyhyehköä ja verraten kuivaa ruohoa leikattaes,sa kone on kohta-

laisen kevyt liikutella ja leikkuujälki on kohtalaisen tasaista. Lei-
kattavan ruohon ollessa niin pitkää, että koneen etureuna joutuu 
runsaasti taivnttamaan sitä, koneen liikuttelu on raskasta ja leik-
kuujälki pyrkii tulemaan poikittaissuunnassa epätasaista, kuten 
tämän mallisilla tasoleikkureilla yleensä. Pyörien jäljet jäävät pit-
kässä ruohossa selvemmin näkyviin ja ruohon ollessa lisäksi kosteaa, 
silppu pyrkii jäämään sängelle kokkareina. 

Seinän vierustoihin jäävän leikkaamattoman kaistan leveys on 
n. 7 cm. 

Kannatuspyörät ovat läpimitaltaan pienet ja niihin pyrkii niiden 
muodosta ja kuvioinnista johtuen takertumaan silppua kosteaa ruo-
hoa leikattaessa. 

Sängen pituuden muuttaminen kannatuspyörien akseleiden kuin-
nitystavasta johtuen on jonkin verran työlästä. 1) 

Terälehtien uusiminen tai kääntäminen on kohtalaisen helposti 
suoritettavissa. 

Käyttö- ja huolto-ohjeet ovat tarkoituksen mukaiset. 

Kestävyys 
Aisan kiinnitykseen käytettävät mutteriruuvit irtosivat. Aisa 

kiinnitettiin pitemmillä ja kahdella mutterilla varustetuilla ruu-
veilla (3 käyttötunnin jälkeen). 1) 

Kahden kannatuspyörän akselitapin kierreosa katkesi sängen 
pituutta muutettaessa. 1) 

Kampiakselin alapäässä oleva terälaitteen kiinnityskappale sär-
kyi terän osuessa puun juureen (19 h) ja kiveen (23 h). 2 ) 

Terälehdet uusittiin (6, 12, 25, 33, 62 ja 89 h). Niiden päällä 
olevat imusiivet uusittiin useita kertoja taipumisesta ja murtumi-
sesta johtuen. 1), Leikkuria käytettiin ajoittain koetuksen aikana 
terälaitteen kestäVyyden kannalta epäedullisissa oloissa. 

kts. valmistajan ilmoitusta 2 sivulla 4. 
2) 

	

	Valmistajan ilmoituksen mukaan kiinni tyskappale toimii samalla varo- 
laitteena. 
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L opputar k astuk sen yhteydessä havaittiin seuraavaa: 
Kannatuspyörien laakerit ja akselitapit olivat jonkin verran 

kuluneet. 
Aisan kiinnitysreiät ja leikkurin rungossa olevien aisan kiinni. 

tyskorvakkeiden reiät olivat jonkin verran kuluneet. 
Moottorin sylinterissä ja männässä oli melko runsaasti naar-

muja. 
Kampiakselissa oli jonkin verran liikaa päittäisväljyyttä. 
Poistoventtiilissä oli melko suuri palamissyöpymä. 
Leikkurilla leikattiin koetuksen loppuvaiheessa n. 200 m pitui-

sella kentällä pitkää ja ajoittain myös kosteaa ruohoa n. 30 min 
jaksoina, jolloin. moottorin kuormitusaste pysyi suurena koko jakson 
ajan. 

Käyttöominaisuuksiltaan leikkuria voidaan pitää 
kohtalaisen hyvänä. 

K est äv yy del t ään leikkuri osoittautui kohtalaisen hyväksi. 
The funetional p er f o r mance of the grass euttel' is fairly good. 
The dur ah ilit y of the grass eutter tested, rated after 101 hours of 

operation, was fairly good. 

Helsingissä huhtikuun 20 päivänä 1967. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Moottorikoneistus Oy:n ilmoituksen mukaan: 
1: Valmistaja on luvannut Victor 18-ruohonleikkureille määräehdoilla 

1 vuoden takuun. 
2. Vuoden 1967 valmistussarjaan on tehty seuraavat muutokset: 

Pyörät on varustettu leikkuukorkeuden säätölaitteella, jossa on 5 
asentoa. 

Pyörien keskiöt ovat alumiinivalua ja varustettu laakeriholkeilla. 
Pyörien läpimitta on 16,3 cm ja leveys 3 cm. Kuviointia on muutettu. 
Aisa on kaksiosainen, A-mallia. 
Aisan kiinnitysruuvit ovat pitemmät ja varustetut kahdella hammas- 

- Imusiivet ovat jousiterästä. 
Koneen tunnus on Victor 18 S. 

3. Victor-ruohonleikkureita on myyty 31. 5. 67 mennessä 5 000 kpl. 

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 1967. Valtion painatuskeskus 


