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Rakenne ja toiminta 

BM-Volvo S 280 
Moottori on poikittain ohjaamon oikealla sivulla, puintikelakarn-

mion päällä. 
Leildmupöytä on varustettu keventävillä lattajousilla ja kahdella 

säädettävällä jalaksella. Oikea jakolaite on varustettu jakokaarella. 
Laonnostokelan korkeutta säädetään hydraulisesti ohjaamosta. 

Pyörimisnopeutta säädetään muuttimen käyttävän kiilahihnapyörän 
tehollista läpimittaa pöydän sivulta käsin muuttaen ja asentoa ajo-
suunnassa kelaa kannatusvarsissaan käsin sfirtäen. 

Laonnostokela, terä, syöttökierukka ja syöttökuljetin voidaan 
yhdessä pysäyttää ja kytkeä käyntiin puintikoneistosta riippumatta 
ohjaamosta käsivivulla. 

Puintiväliä säädetään ohjaamon takaa puimurin sivulta kahdella 
säätövivulla. Vivustoon on yhdistetty puintivälin osoittimet. Varsta-
sillan edessä on kivikouru. 

Puintikelan nopeutta säädetään kiilahihnapyöriä vaihtamalla. 
Kohlin on 3-osainen. Jokaisen kohlinosan pohja muodostaa vietto- 

pinnan. Varstasillan alta alkava kuljetustaso on varustettu kolakuljet-
timella. 

Ruumenseula on säädettävä suomuseula ja siemenseula vaihdettava levyseula. 
Puhaltimen ilmarnäärää säädetään pyörimisnopeutta kiilahihna- muuttimella muuttaen. 
Rajaiset siirretään kierukoilla ja elevaattorilla kolakuljettimen 

tasolle. Siemenet siirretään toisena puhdistimena toimivan lieriöseulan 
kautta koneen vasemmalla sivulla ohjaamon takana olevaan viljasäi-
liöön. 
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Ajonopeutta säädetään portaattomasti 3-vaihteisella vaihteistolla 
ja mekaanisesti käytettävänä kiilahihnamuuttimella. Ajokytkin on kuiva 
yksilevykytkin. 

Vähennyspyörästön muodostavat tasauspyörästön akseleiden ulko-
päissä olevat hammaspyörät .ja vetopyöriin kiinnitetyt hammaskehät. 
Pyörästöt ovat peltikoteloissa ja rasvattavat. 

Levyjarrut ovat tasauspyörien akseleilla. -1\le toimivat myös ohjaus-
jarruina. Polldrnet voidaan lukita seisontajarruksi. 

Ohjaus on mekaaninen. 
Syöttökuljettimen yläakseli on varustettu varokytkimellä. 
Voitelunippoja on 142, joista käyttöohjeen mukaan 27 on 5 tun-

nin välein, 30 25 tunnin välein ja 85 50 tunnin välein voideltavia. 
Lisäksi on 10 5 tunnin välein öljyttävää kohdetta. 

Claas Cosmos 
Moottori on poikittain oikean etupyörän yläpuolella. 
Leikkuupöytä on varustettu kiinteillä jalaksilla, keventävällä kier-

rejousella, laonnostimilla ja säädettävillä jakolaitteilla. 
Laonnostokelan korkeutta säädetään hydraulisesti ja pyörimisno-

peutta mekaanisesti kiilahihnamuuttimen avulla ohjaamosta. Kelan 
asentoa ajosuunnassa säädetään kelaa kannatinvarsissaan käsin siirtäen. 

Laonnostokela, terä, syöttökienikka ja syöttökuljetin voidaan yh-
dessä pysäyttää ja kytkeä käyntiin puintikoneistosta riippumatta ohjaa-
mosta käsivivulla. 

Puintiväliä säädetään ohjaamosta asteikolla varustetulla reikäkaa-
rella liikkuvalla vivulla. Varstasillan edessä on kivikouru ja käännet-
tävä 3 varstalla varustettu umpinainen hankauslevy. 

Puintikelan nopeutta säädetään ketjupyöriä vaihtaen. 
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Kohlin on 3-osainen. Jokaisen kohlinosan loppupään pohjakouru 
muodostaa viettopinnan. Pohjakourut on varustettu säädettävillä jat-
keilla. Varstasillan alta alkava kuljetutaso on poimutettu ja jaettu 
pitkittäin kolmeen osaan. Ruumensettla on säädettävä suomuseula ja 
siemenseula vaihdettava levyseula. Ruumenseula on lisäksi varustettu 
samanlaisella säädettävällä jatkeena. 

Puhaltimen iimamäärä säädetään päätyaukkojen suuruutta läpillä 
muuttaen. Lisäksi puhaltimelle saadaan kaksi eri pyörirnisnopeutta 
käyttävää kiilahihnaa pyörältä toiselle muuttaen. 

Rajaiset siirretään kierukoilla ja elevaattorilla puintikelaan. Rajais-
elevaattorin yläpäässä on ohjaajan ulottuvilla tarkastusluuldm. Sieme-
net siirretään kierukoilla ja elevaattorilla kohlinkammion etupään ylä-
puolella olevaan viljasäiliöön. 

Ajonopeutta säädetään portaattomasti 3-vaihteisella vaihteistolla 
ja hydraulisesti säädettävällä kiilahihnamuuttimella. Ajokytkin on kuiva 
yksilevykytkin. Vähennyspyörästön muodostavat tasauspyörien akse-
leiden txlkopäissä olevat hammaspyörät ja vetopyöriin kiinnitetyt ham-
maskehät. Pyörästöt ovat peltikoteloissa ja rasvattavat. 

Levyjarrut ovat tasauspyörien akseleilla. Ne toimivat myös ohjaus-
jarruina. Käsivivulla ohjaamasta hoidettava seisontajarru vaikuttaa 
vaihteiston sivuakselille. 

Ohjausvivusto on varustettu hydraulisella ohjauksen tehostimella. 
Laonnostokelan, syöttökierukan ja rajaiselevaattorin akselit ovat 

varustetut varokytkimillä. Kohlinten loppupään yläpuolella on vipu, 
joka kohlimen tukkeutuessa panee äänimerkinantolaitteen soimaan. 

Voitelunippoja on 57, joista 6 on 4 tunnin välein, 4 10 tunnin 
välein ja 26 50 tunnin välein voideltavia. Lisäksi on yksi 4 tunnin 
välein ja yksi 50 tunnin välein öljyttävä kahta. 

Fahr M 66 S 
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Moottori on pitkittäin puimurin oikealla sivulla. 
Leikkuupöytä on varustettu kaksoispohjalla, laonnostimilla ja sää-

dettävillä jakolaitteilla. Pöydän keventämistä varten on nostosylinterien 
yhteyteen liitetty typpikaasulla täytetty painesäiliö. 

Laonnostokelan,  korkeinta säädetään hYdralilisesti ohjaarinosta. Sen 
pyörimisnopeutta säädetään pöydän sivulta -muutti:men säätövipua 
kiertäen ja asentoa ajosuunnassa kelaa riipukkeissaan käsin siirtäen. 

Laonnostokelai  terä, syöttökierukka ja syöttökuljetin voidaan yh-
dessä pysäyttää ja kytkeä käyntiin ,puintikoneistosta riippumatta ohjaa 
mosta käsivivulla: 

Puintivälin syöttöväliä säädetään ohjaamon alla puimurin vasem-
malla sivulla olevalla osoittimella varustetulla kammella ja poistoväliä 
ohjaamossa istuimen alla olevalla reikäkaarellaliikkuialla säätöVivulla. 
Varstasillan edessä ori ulkopuolelta tYhjennettävä kiVikouru. 

Puintikelan nopeutta säädetään ketjupyöriä vaihtamalla., 
- Kohlin-  "on 4-osainen. Jokaisen köhlinåsari' loppupään pohjakourn 

muodostaa viettopinnan. Pohjakourut on varustettu säädettävillä jat-
keila. 

Varståsillari alta alkava kuljetustaso on jaettu pitkittäin kolmeen 
osaan ja poimutettu: 	 , 

Ruumenseula On säädettävä suomuseula ja siemenseula vaihdettava 
levyseula. 

Puhaltimen ilmannäärää säädetään pyörimisriopeutta kiilahihnamuut- r 
timella muuttaen. 

Rajaiset siirretään kierukalla ,ja heittolietsolla,varstasillan alta alka-
van kuljetustason loppupäähän. Siemenet siirretään kierukoilla ja ele-
vaattorilla kohlinkarnmion etupään yläpuolella olevaan viljasäiliöön. 

Ajonopeutta säädetään:  portaattomasti :'3-vaihteisella vaihteistolla 
ja hydraulisesti säädettävällä kiilahihnamuuttimella. :Ajokytkin on kuiva 
yksilevykytkin. Vähennyspyörästön muodostavat tasauspyörien akse-
leiden ulkopäissä olevat harnmaspyörät ja.vetopyriiri kiinnitetyt ham- 
Maskehät. Pyörästöt ovat peltikoteloissa ja rasvattayat. 	, 

Levyjarrut ovat tasauspyörien.akåeleilla. Ne toimivat myös ohjaus-
jarruina. Käsivivulla ohjaamosta hoidettava seisontajarru vaikuttaa 
Vaihteiston :sivuakselille. 

Ohjaus on mekaaninen. 
Syöttökuljettimen yläakseli ja viljakierukan akseli ovat varustetut 

varokytkimillä. 
Voitelunippoja on 39, joista käyttöohjeen Mukaan '14 on kerran 

päivässä ja 18 kerran viikossa voideltayia. Lisäksi on 16 päivittäin ja 
4 viikdittain' öljyttävää "kOhdetta. 
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Massey-Ferguson 186 
Moottori on poikittain kohlimen yläpuolella viljasäiliön takana. 
Leikkuupöytä on varustettu kuudella jalaksella ja kiinteillä jako- 

laitteilla. Pöydän keventämiseksi nostosylinteri on varustettu kierre. 
jousella. 

Laonnostokelan korkeutta säädetään hydraulisesti ohjaamosta. Sen 
pyörimisnopeutta säädetään pöydän sivulta käsin kelaa käyttävien 
kitkavanteiden yhdystankojen iskun pituutta muuttamalla ja asentoa 
ajosuunnassa kannatusvarsien asentoa leikkuupöytään nähden käsin 
muuttamalla. 

Laonnostokela, terä, syöttökierukka ja syöttökuljetin voidaan 
yhdessä pysäyttää ja kytkeä käyntiin puintikoneistosta riippumatta 
ohjaamosta polkimella. 

Puintiväliä säädetään ohjaamosta hammaskaarelle lukittavalla käsi-
vivulla. Puintiväli voidaan tarkistaa kelakammion päädyissä olevista 
aukoista. Varstasillan edessä on ulkopuolelta tyhjennettävä kivikouru. 

Kohlin on 3-osainen. Jokaisen kohlinosan loppupään pohjakouru 
muodostaa viettopinnan. Pohjakourut on varustettu säädettävillä jat-
keilla. 

Varstasillan alta alkava kuljetustaso on jaettu pitkittäin kolmeen 
osaan ja poimutettu. 

Ruumenseula on kiinteä nokkaseula ja siemenseula vaihdettava 
levyseula. 

Puhaltimen ilmamäärää säädetään pyörimisnopeutta kiilahffinamuut-
timella muuttaen. 

Rajaiset siirretään kierukoilla ja elevaattorilla puinti- ja olkiikelan 
väliin. Siemenet siirretään elevaattorilla ja kierukoilla kohlimen alku-
pään yläpuolella olevaan viljasäiliöön. 

Ajonopeutta säädetään portaattomasti 3-vaihteisella vaihteistolla 
ja hydraulisesti säädettävällä kiilahihnamuuttimella. Ajokytkin on kuiva 
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yksilevykytkin. Vähennyspyörästön muodostavat tasauspyörien akse-
leiden ulkopäissä olevat ja vetopyöriin kiinnitetyt haramaspyörät. Pyö-
rästöt toimivat öljyssä. 

Hydrauliset paisuntajarrut ovat tasauspyörien akseleilla. Ne toimi-
vat myös ohjausjarruina. Käsivivulla ohjaamosta hoidettava • seisonta-
jarru vaikuttaa vaihteiston sivuakselille. 

Ohjaus on mekaaninen. 
Syöttökierukan akseli sekä kohlimen, seulaston, rajais- ja vilja-

kierukoiden ja elevaattorien yhteinen pääkäyttöakseli ovat varustetut 
säädettävillä varokytkimillä. 

Voiteluniippoja on yhteensä 11, joista käyttöohjeen mukaan 4 on 
päivittäin ja 7 50 tunnin välein voideltavia. Lisäksi on 41 päivittäin 
ja 2 50 tunnin välein öljyttävää kohdetta. 

Sampo 30 
Moottori on pitkittäin puimurin oikealla sivulla. 
Leikkuupöytä on varustettu kahdella säädettävällä jalaksella, sää-

dettävillä jakolaitteilla ja keventävällä kierrejousella. 
Laonnostokelan korkeutta säädetään hydraulisesti ja asentoa ajo-

suunnassa mekaanisesti ohjaamosta. Pyörimisnopeutta säädetään ohjaa-
mosta käsikammella hoidettavana muuttimella. 



Laonnostokela-, terä, syöttökierukka-  ja-syöttökUljetin: Voidaan ,  yh-
dessä pysäyttää ja kytkeä käyntiin' puintikoneistosta riippumatta ohjaa-
mosta käsivivulla. 

Puintiväliä 'säädetään ohjaamosta poistovälin :i  ihnoittavalla astei-
kolla varustetulla käsivivulla: Varstasillatr-edessä -on ulkopuolelta tyh-
jennettävä kivikouru. 

Puintikelan nopeutta säädetään kiilahihnapyörää- vaihtamalla.: 
, Kohlin on 3-osainen.. Osakohlirnet ovat alta avoimet ja„piiden 

loppupään alla on erillinen,: pitkittäin. -.neljään osaan jaettu sileä vietto 
pinta. 

,Varstasillan alta alkava kubetustaso on jaettu pitkittäin 3 osaan 
ja poimutettu. 	 - 

Ruumenseula on säädettävä sUomuseula ja varustettu samanlaisella 
jatkeella. Siemenseula on vaihdettava.  levyseula. 

Puhaltimen ilmamäärää säädetään lietsokammion kehällä olevien 
aukkojen suuruutta läpilläj  muuttaen:- 

Rajaiset siirretään kierukålla ja elevaattorilla puinti- ja olkikelan 
väliin. Siemenet siirretään kierukoilla ja elevaattorilla kelakammion 
yläpuolella olevaan 'Viljasäiltöön. 

Ajopopeutta saadetaan -portaattomasti 3.-vaihteisella vaihteistolla 
ja hydraPliSesti säädettävällä'kiilahihnarimuttimella. Ajokytkin on kuiva 
yksilevykYtkin. VähennYSpyöräStön Muodostavat tasauspyörien akse-
leiden ulkopäissä olevathaftimaSpyörät ja .vetopyöriin kiinnitetyt ham-
maskehät. Pyörästöt, ovat Peltikoteloissaja tasvattavat. 

:Ulkopuoliset kenkäjarrii-r.ovat faSkispyötien akseleilla. Ne toimivat 
myös olijausjk'tUiria.'olkiMet Voidaan liikitå seisotit'äjtrUksi. 

, 

Valmistusnumero 
Valmistusvuosi 
Pituus jakolaitteiden kärjistä kohlincisan takansaan 
Leveys kuljetusasennossa 	  
Korkeus ylimpään kiinteään pisteeseen , 	 
Eturaideväli 

.vaakasuora ulkoläpimitta 	.. . 	: 	. . • .. 
leveys 	  

Takarenkaat .......... 	• •-? ........ . ... •,. 

VaakastiCia ulkoläPiiniftå 	 
leveys 	  

: 	 880' 

77182 
1969 
571 
289 
255 1) 
173 
81 

Go'  od'Year;2470kudosta 
11.2110-24 

110 
27,5 .  

Viskaforss; 4 kudosta 
60016 

; 	• 71.,5 
2. 162 	• 

CM 

'cm 

Takaraideväli 
Akseliväli 	 
Eturenkaat 

8/760 9/760 

Ohjans, on_mekaanitien. 
Laonnostokelan akseli, terän ja syöttökierukan yhteinen käyttävä 

akseli, sekä vilja- ja rajaiskierukoiden akselit ovat varustetut varol,eytki:  
millä. 

Voitelunippoja on yhteensä 37, joista käyttöohjeen mukaan 11 on 
päivittäin ja'-26 , vii_knittain voideltavia. Lisäksi on 12-  päivittäin ja 15 
viikoittain ,öljyttävää kohdetta. 	 " 

Koetus 

Koetus, suoritettiin 4.S 

, 

69-15.1.70 .Si1lieh kuuluivat  

20 tuntia ' käyttöominaisniiksien selVittäMiSek'si. KestäVYYSk.detra, ei 
suoritettu. 

. 	': 	. 	. . . 
. 	 , 	 lgiYg.t 

tehon ja moottorin tehon Mittaukset LiSäksi jokaisella puitiin 10' 
pUinti-

Koetukseen sisältyivät kaikki OECD-ohjeeseen (AGR/T (67) 12) 
kuuluvat mittaukset. 	

, 

, 
' 

Puintikokeita pellolla tehtäessä Mitattiin työleveys,,ajnnnpguS .  sekä 
puidut: siemen-, olki, ja ruumenmäärät 20 .rn:n koematkoilta. Puinti-
tappiot todettiin kohlimalla ja puimalla koealoilta';tulleet, puintijätteet 
uudelleen. Leikkuupöydän ja mahdollisten vuotojen aiheuttamia , tap-
pioit'a ei ole  otettu hUomioon. Koetuttajan ja valmistajah edustajat 
suorittivat pääasiallisesti puimureiden säädöt.. SieMenanalYySit, -ovat 
Valtion Siementarkastuslaitoksen suorittamat. , r, 	,-, 

Syksyn 1969 kuivuudesta johtuen rikkoutuneiden,jyvien määrä oli 
yleensä melko suuri. 

Teho- ja tappiorajojen . selvittämiseksi 9,n e.:äis,-Sä,. kokeissa 'ajettu 
tuntuvasti normaalia nopeammin. 	 ,„. 

.. ,.. 
Claes Cosmos Falls 31 66 S 

., 	, 	„ 	. 	. 	. 	.... , 	„, 	. 	. 	,. 	, 	. 	l 	J 	. 	. 
311ssei-Ferguson 186 
_ 	... 	. 

.... 	. 	.. 	, 	... 	, 	.. 	. 	= . 	• 	. 	. 	• 	. . 	. Sampo 30; 

. , 	. , . 

60000 133 :1120/5140 QH.A. 2003.  . 	9245 , 	. . • 
1969 • .!1969 1969 	.. : 	'. 	.. 	1969, •:_ ,  

:'::.,• 851 . 	• 784 740' 
- 	.. 	 278 	..• 	,.. 	.:: .: 	. 	300 292 .• . - 	. 	-• 284 1 2 	- 

,295 2) ' 308 3) 240 4) 278 5) 
- 	184: 	... 	..- . 	• 	• 	185 207 - .L 	. 	.160 • 	. 	. 

108 	: 	, 	2. -  116 171 105 
,:289 2 	268 . 	. 	.291 	•• 	...:1 - - 	• 	2751 

Conti-nental; 6 ku- Dunlop; 6. kudosta Dunlop;. 6. kudosta : Nokia; A. : kudosta 
dosta ••:214.9/13-26 14.9/13-26 . 	14.9/13-26 	'.• - 	. ':14.9/13--24 

'129. 	. - 128,5 	. . 	. 	, i128,•. 	, 	• 	, , 	•• 	• 	,125,5 	.. 
:'; 36 . 	'-: 36 i 	37: . • 	2 38 

Dunlori;,' 4 kudosta Continental; 6 kur Continental; ,4 ku7  Nokia; 	4 	kudosta 
8.50--..-12. dosta 10,--15 	. .dosta 8.501.22 	. -: 	:.: 	8.50-42 ; 

s•:,71 :. 	: 	. 	-7572., 	' 	• . 73 	. 	. . 	705; 	' 
:: ••. 23 ..• • 	25,5 . . 	23 , . 	, 	23,5 • : 

, 



MaaVaiä leikkntipöYdän 	kuljetnaäerintisSa 
alimman kohdan alla 	  

Kääntösäde takapyörän;•jäljen,. keSkeltä :mita'ttuna2.. : 
, ilman, ohjansjartuja .. .... 	.‹ .. 

ohjausjarruja käyttäen 	  
uloimmasta pisteestä ilman ohjausjarruja 	 

ohjausjarruja käyttäen 	  
TYöleveys (jakolaitteiden kärkiväli) 	  
Leikkuuleveys 	  
Jakolaitteiden ,kärjet ovat, _etupyörien ;ulkoreunojen 

'kantta ajät`elliin tasont ulkopuolella . . .. ... 	: : 
Tetäri 'alin -,ja Ylin asento nigaatå . 	. ...... 	. 

alusas'etitör. rnaati pinnan alaPnolelle 	 
iskuluku 	  
iskun, pituus 	 , 
sormien " etäisyys 	  

lukumäärä .......... ........... 
terälehtie liikUmäää 	. . . 
• leveys"..'. .L..:..'. 	. ; . .. 	. 	• 

LeikkUnpöYdän.noäoäika.; • 	.. . 	 ' ' 
LaonnoStokelan. iläpirgitta,..,:, . 	- 

kehänOpeudet . 	... : .............. 4 . • 	m/s 
piikkien katkien suurin vaakasuora 
"' 

 
etäisyys' te'rän Sdtitnen kärjistä eteefi -r: 

	

terän sormien kärjistä taaltSe-. 	 
suurin pystysnora etäisyys_ 

sormien kärjistä ylöspäin 	  
suurin pystysuora, etäisyys 
'..: so i 	'kärjistä alaspäin . 

Syöttökierukan läpimitta 
pyörimisnopeus 	  r/min 

-eriffOUti-a-ri -etäiSYyrå',-tetäti SUktiiietirkätliStäi-  - . . 	... ........... cm 
Puintikeladläpimitta. . ''..'. :',:•'.'-.' ';'.-- ....';': 	" 	 » 

leveys »  - 	  
. paino • ' :' • ' 	 % 	 1' 	, kr- kg 

varstöjeti ,:lukumäärtä 	  ' -• rkpl 
hitausinornentti . . 	  i'"'.,-kpm2  
pyöritniSnopeudet 	 v ,-  rimin 

kehänopeudet   	 -rr m/s 

Varstasillän kaareva pituus  i ».- 	 -,- 	cm 
tehollinen ,pinta:ala• ,,•• • 	 ,' . • • elin? ;.; 
vatstojen. lukumäärä . ;.... :"..-;.:,. . • . , ..... .: .... •-:.:.. . •:i.. •kpl 
puhitiVälin säätövara, syöttöVäli 	. mm 

poistöVäli  ' ••s:,  » 
Kohlinien pinta-ala ..:•:.-•:' . :, .. - r..,„-.:.,.....• f .. '• -.., ..... . J.,..:1 ,;, drii9:- 

yhden osäkohlimch pituus' x. leveYs 	 . .. .... ..,.' • ..cm-. 
iskululai 	  kaks.iSkimin 
kanniien säde 	; 	• mm 

kiks.isk./min 
.-•-;rum 

kPr, 
. 	» 

; 
31 

.76_ , 
2. 

32 
76:: 
2 

102, , 
. . 1,87_ 

25;5 

, 
« 58 ä 

-1F 2 8) 
5;5 

175 
40- 
55 _ 
75,5 

' 
8 
3,83 

820, 940, '960, 1 210>  
1 265 ja-T.410 
23,6; 27,1; 27,7; 34,8; 
36,4 ja 40,6: 

ff .„-•.;29,5 
,22;3r; 

oik. 395, vas. 400 
oik. 3,10, vas. 290 
öik. 415, vas. 446 
oik. 340, vas. 340 

257 
235 

43, 
)a 69 

455- 

0. 26 
' 	••:197 
259.x 25,8 

264 
40 
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Claas Coimos , 1 , 	Fahr M 66 S Massey-Ferguson 186 Sampo 30 

- 37 41 46 
. 	35 32 30 301. 

oik. oik. 	690, vas. 	580 oik. '490, 	vas. 500 oik. 550, vas. 	550 oik.' 440,-  vas. 460 
oik. 	340, vas. 315 oik. 420, vas. 445 oik. 345, vas; 365 oik. 	310; 	-Va.. 315 
oik. 	746, vas. 635 oik. 	540, vas. 	550 oik. 	580, vas. 	580 ' oik: 	485, 	vas; ' 505 
oik. 	440, vas; 410 , 	.. oik. 485, vas. 	500 oik. 409, vas. 420 oik.' 365, VaS: 365 , 	, , 

265 268 255 ' 258 
241 „ 265 250 , 242 

, 
oik. 31, vas. 	15 

» 	i 
oik. 22, Vas. 25 oik. 	12, Vät. '--1'' oik. 30; vas."  32 

8 ja 61 5 ja 69 	, „ , 	. 	6 , ja 	70 , 4 ja 67 
+, 1,5 '7) 11 ±0 

;3 95 , 470 500 4 95 
82 	, 84 76 '79 _ 76 78 76 

: 	32 35 34 33 
:32 

, ...„76 
35 
76 76 

; 34 ½'. 32 y2  
76 , 

2 2,4 1,6 .1,8 
; 105 90 106 .90 	' 

1;1.. '.', 2,2 0,71 . .. 1,65 0,61 .. . 2,55 0,94. . . 2,82 

34 38 (17,5) ")... 24 25 
+0 13 - 8,5 ,  
50 59 47 53 

4 5 5 +1,5 
53,5 48 50 51 

155 195 198 210 
43 46,5 31 34 45 46 56 45 78,5 ; 85 81 77' 
43,3 . 49 52,8 54,5 6 	, 	' 6 8 6 0,98 1,31 2,04 . 	1;56 .; 

155, 1 340 ja 1 490 550 pienin välein 760, 	885, 	1 005 ja 675, 1 030, 1 245 ja 
1 560 1 165 1 460 22,5; 31,5 ja 35,1 13,2 pienin välein 22,3; 	26,0; 	29,5 15,9; . 24,3; 	29,3 
37,5 ja 34,2 :ja 34,4 31 (+10 9)) 41 48 41- 24,4 (+7,85 0)) 34,8 38,9 31;6 

8 (+3)) 10 12 
12...31 4 .. . 30 6 . . . 37 
1 . . . 16 0 . . . 18 3.. . 18 .1 .„ .45 

243 276 22 187 31610) x 25 33211) x 20 289 12)' x 26 	- 240.x 25 210 204 197 . 	220 	' 50,5 54,5 50,3 .; 50 
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Viljasäiliö 
tyhjästä 
2 325 
1 000 
1 055 

270 
108 
31 • 

- 6,5 :x: 89 
61 

IP 4, 6, 8, 10.  ja 13., 
300 
'11') 

915 ') 

(33,5 +32,5) x 85 
" 56,1 

100 
106 14) 

(PerkinS' 4.107) 
10704303 

41 
1 755 
3000 

4 
' 60 

12 V 91 Ah 

BM-Volvo` S 280 

1,9'. . . 4,4 
3,2 . . . 7,1 

10,8. . . 23,7 
2,4 . . . 5,5 

2,5 

245 

Viljasäiliö 
täynnä 
3 240 
1 570 

835 
835 
148 
70 
26,5 

Claas Cosmos Fahr M 66 S ' Ma'ssey-Ferguson 186 Sampo 30 

, (24,3 +26,3) x 89 (24+24+22,5) x107 72,5 x91,5 (3 x 21,5) x 61,5 
46;8 - 75,4 66;3 . 	39,7 

(26,5+24,5) x 33 (3 x 21,5) x 18 
16,8 11,6 

57,5 x 96,5 , 77,5 ,x 110 73 x 93 71 x 68 
,. 	55,5 	• 85,3 67,9 48,3 

5 x25, 0 6, 12 ja 16 0 4, 7, 9, 11 ja 13 0 5, 8, 12 ja 16 0 4, 8, 12 ja 16 
305 310 200 290 
15 14) 17 14) 2214) 16 14) 

1 215 14) 1 375 14) 1 790 14) 1 295 14) 

245 248 265 235 

150 106 146 81 
49 14) 66 14) 87 14) 108 14) 

(Perkins 4.236 UC) (Deutz F4L-912) (Perkins A 4.212 .(Valmet 	BL) .31.9 
12021 4774582 UÄ) 	P46119 • 1657 

45 64. . 	62 54., 
3 870 3 768 3 477 2 485 • 
1 580 2,300,  2 000 2 500 

4 4 , 4 	, 
60 100 , 122 10 	. 

.12 V 114 Ah 12,V 135 Ah 12 V90 Ah • 12 V 85 Ah 
Viljasäiliö Viljasäiliö Viljasäiliö Viljasäiliö Viljasäiliö Viljasäiliö Viljasäiliö Viljasäiliö tyhjänä täynnä tyhjänä täynnä tyhjänä täynnä tyhjänä täynnä 

3 495 4 710 3 705 5 080 3 630 5 420 3 025 4 320 
1 325 1 790 1 525 1 915 1 500 2 200 1 190 ,1.845 
1 455 

715 
1 -725: ,  
.1195. 

' 1 425 
755 

1 890 , 
1 275 

1- 385 ' 
745. • 

- 	2 320 ' 
900. 

1 295' 
540 . 

1 845 
640 139. 148 127 164 13,1 163; 10 168 59' 73  58 72 60 ' 	48 49 41 

2 3 - 
4 2,5 3,5 

1,...32 1,6 ... 3,9 1,4. .3 . 40 - 1,2 .. . 3,5 
' 	' 2,9 : .' 26,3 3,3 . . : 7,8 3,0 . . ..8,5 	• '2,5 : . . 6,8 

7,8. : . 16,2 9,2. . . 21,7 : 6;0. . .16,7 6,1 . . . 17,0 
2,7. . .5,9 2,7. . .6,0 2,7-. . .7,8 2,0. .. 5,8 

Ruumens'eulan leveys x pituus, 	  cm 
tehollinen pinta-ala 	  dm2  

Ruumenseulan säädettävän jatkeen leveys x pituus cm 
:tehollinen..pinta7ala 	dm2  • 

Siemenseulanleveys ,x, pituus . ..........., ........ „  	. cm 
tehollinen.  pinta-ala  ..- • 	 dm2  : 

Siemenseulan,reikäköot 	  •mm ... 
Seula'ston. iSkiiltikti 	' ' 	 kaks 	 isk./min' 
Villasälliön• tilavuus n. 	  ' hl r . 	. 	 .. 
säiliöön mahtuu kuivaa vehnää 'n 	kg 

tyhjennyskierukan poistoaukon alareunan korkeus , , 	, Maasta ' 	• 	 cm 
ulottuvui puimurin uloimman - kohdan ulkopuo- 

lelle  	» 
tyhjennYsaika  	s 

Moottorin valmistusnumero 	  

teho yalm. ilm, mukaan  	hv 
kokönäisiskutilavuus valtti. 'ilm, mukaan  	cm3  
nimellinopeus 	» ' » 	» 	• ' r!min 
sylinterien lukumäärä » . . » 	» 
polttoåinesäiliön tilavuus » , » 	» 	 1 

.,-\•kku• 	  

Painot filmi-1 ajajaa 
Kokonaispaino  	kg 
Paino vasemmalla etupyörällä 	  

Oikealla etupyörällä ' '• 	 » 
taka-:akselilla  	>> 

Paindpisteen laskettu korkeus 	 cm 
sijainti etuakselista taaksepäin  	» 

.raidevälin keskiviivasta vasemmalle  	» 
oikealle  	» 

Aj onopetidet 
1-vaihde 	  km/h 

->? • - 	 • .- 
». 

peruutusvaihde 	  
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viljåelevaattorin hihnapyörä 
V.illaSäiliöii kansi 
Viljåsäiliön reuna 
Villaelevaattori• 
Viljåsäiliön reuna 
Tason sisäpuolella 
Maanpinnan yläpuolelle . 
Ylöspäin 
Umpinainen hankauslevYS 
Pohjakourun jtke 21 cni'" 
Pohjakourun Mtke 15 chi 
Pohjakourun jatke 17..cni 
Pienin etäisyys sorm. kärjistä eteen 
Mitattu kuivatulla, lajitellulla vehnällä 
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Arvostelu" 
BM-Volvo "S 280 
Moottorin teho ja ,polttoaineen kulutus käyvät ilmi seuralävasta 

yhdistelMästä: 

KamPhtkselin teho hv 
Engine crankshaft-lp 

41,3 ') 	(100 %) 2 ) 

Moottorin 
nopeus 

Engine spr,d 
r/min 

3000 

Polttoaineen kulutus 
Fae/ rousNeptian 

g/hvh 
lh . 	

gibPb 

11,0 	221 

Vettailutuloksia 
g/hvh a) 

'Comparal ire 
resulis 

.gibPb s ): 

184 
35,1: ( 85%) 3150 9,4 	223 186 
26,2. ( 75 %) ' . 3150 ' ' 7,9 	251 196 
17,5 ( 50 %) 3170 6,2 	295 226 
8,8 ( 25 %) 3180 4,8 	449 341 

Suhdeluku 127,0 100 
Reijo 

Kahden tunnin kokeen keskiarvolla saatn- 
Mean •result of two-hour 'test. 
Prosenttia kahden tunnin kokeen keskiarvoksi'•saadun tehon vääntömomentin 
arvosta. 
Per .cent •of torque value 'of inean result of two-bour test. 
Tutkimuslaitoksella tähän • mennessä samaan tapaan jarrutetun 11 leikkuupui-
murin• dieselmoottorin polttoaineen kulutusten • (å/hvh) keskiarvot. 
Figures represent the meäns 'of fuel consunip.  tion (glhph) of 11 combine 
diesel engines ,:brake tested in the .same way et the research institute up te 
the present. 

Moottorin- tehoa-on pidettävä jonkin , verran •liian pienenä. 
Moottorin nopeuden 300.0 r/min . lisäys oli .-6,00 % *kuormituksen 

vähetessä 100 %:stä, 25 	Tutkitun 13 puimurin moottorin , sääti- 
mien vastaavien lukujen keskiarvo on 5,44 %. Edullisin lisäysprosentti 
on ollut 3,25 ja epäedullisin 8,42. 

Polttoaineen ominaiskulutus (g/hvh) on käytetyn laskutavan mu-
kaan 27,0 % suurempi kuin jarrutettujen Moottoreiden :kekiarvo. 
Edullisin kulutuksen. suhdeluku on 16,7 % pienempi ja epäedullisin 
27,0.% suurempi kuin "keskiarvo. 

Polttoaineen kulutus 75 %:n kuormituksella on 7,9 litraa tun-
nissa. 4) 

 

Tuloksia puintikokeista esitetään .taulukossa 1. Lyhyillä koemat-
koilla suoritettujen puintikokeiden perusteella arvioitiin puimurin tehon 
olevan ruista . puitaessa n. 3 000 kg tunnissa ja muita viljalajeja n. 
4 OGO ... 5 500 kg/h puintitappioiden vielä pysyessä kohtuullisina ja 
eri viljojen jyvä-olkisuliteen vastatessa puintikoealojen keskimääräisiä 

sl ) Käytännön kokeiden perusteella on arvioitu ajopuimureiden moottoreita yleensä 
käytettävän enintään n. 75 % kuormituksella. 
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suhteita.. Puintiolot olivat: kokeiden ,  aikana edulliset. Ilman lämpötila 
vaihteli _ + 14... 	C, 'suhteellinen kosteus 	.70% ja.. olkien- 
kosteus 28 ... 71 	 • 

. Pnimuri toimi kokeiden. -aikana- melko-  .hyvin.:. Puintitehoa ,.rajoit-
tavina -tekijoinä olivat, paitsi. kohlimen ,  ero.ttelukyky. kuten yleensä 
puimureissa, eräissä- tapauksissa viljan.. siirtolaitteiden tukkeutuminen 
ja .kaikkein suurimpiin , tehoihin- pyrittäessä moottorin, tehon 'riittämät-
tömyys.. 

Puimuri. on rakenteeltaan • sopivan- matala. Painopisteen sijainti 
etuakselista taakse- ja puimurin - keskiviivasta 'vasemmalle on viljasäiliön 
täynnä ollessa epäedullinen. Painon-jakautumista rengaskökdon nähden 
voidaan pitää- jokseenkin -sopivana- paitSi'viljasäiliön- ollessa täynnä. Täl-
löin painoa siirtyy •runsaasti vasemmalle •etupyörälle, joka. kosteissa ja 
upottavIssa oloissa , saattaa • osoittautua -hieman-liian pieneksi. 

Maåvata on , jo6eenkin,riittävä. • 
KääntöSäde.  on riittäVän pieni ja ohjausjarrnt ovat riittäVän.  tehok-

kaat. Ohjaa-minen on riittävän kevyttä. 
Olisi: eduksi-  -nimenomaan lakoista runsasolkista 'Viljaa 'Pnitaessa, 

jos pienin ajonopeus olisi hieman pienempi: Muuten ' -ajon'opeudet -  Ovat 
sopivat. 

Leikkuu- ja syöttökoneistossa pyrki, joskus syntymään tnkkeutnmia 
pitkää' - ja lakoista viljaa • Puitaessa. LeikkånpöYtä: on varnStettn . tuki- 
jaläksilla •ja kahdella SäädettäVällä 	 Tukijalaksien pitäisi 011a 
korkeammat . ja niitä saisi .olla enemmän.. Pöyta. on keyennetty..  kah-
della lattajousella.: - KeyennYS on riittäyä. -1_,a.onnOtokelan.  nopeutta ja 
asentoa Vaakasuorassa ,suunnassa ei.  voida säätää.- ajon aikana. Nopeutta 
säädetään •kiilahihnamuuttilnella ja asentoa' kelaa,. kannatusaisoissaan 
siirtäen. Näihin säätöihin tarvitaan työkaluja. Laonnostimet ovat_mal-
hitaan hyvät ja -kininitykseltään .Varmat. SYöttökierukan sormien ajoi-
tusta voidaan muuttaa. Sormien ja 'niiden' dhjanSlaakereiden Vaihta-
minen on hieman, hankalaa. Jakcilaitteet ;toimivat hyvin 'pystyssä vil- 
jåssa: Pitkässä lakoiSessa .yiljassa 'ne, eivät . toimi :tyydyttävästi' -Eri
tyisesti urripiViljaan. 'åjettaessa :Vasen. jakölaite 'inkkentuu. Etupyörien 
tilkörennat ovat riittävän Paljon jakolaitteiden kätkien kautta kulke- 
Vien pystytasojen sisäpuolella. . 	• 

,Kivikouru,  on :riittävän tilava, mutta ihieman hankala tyhjentää.. 
,Puintiväliäl sääcletän kahdella, osoittimella-!vatustetulla käsivivulla 

puimurin ;sivulta.: • :Puintiväli• voidaan tarkistaa .vain .:  kelan läpi.. Se 
on .hieman 	 , 	•: 	, 	: • 	. 

Puintikelan :noPeutta säätäVien, kiilahihnapyörien vaihto 'on hel-
posti ..suoritettavissa... -  Nopeuksia .:o.n2F riittävästi; mutta- oliSi eduksi, 
jos kelalle -saataisiin vielä -pienempi. nopeus :kuin 23,6- m/s., 
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Seulaston- pithaltimen ilmamäärä on helposti säädettävissä. Ruu-
menseulaa voidaan helposti säätää. Ruumenseula on verraten han-
kala, mutta siemenseula helppo irrottaa ja vaihtaa. 

Viljasäiliö . on tilavuudeltaan, hieman pieni. .Sen muoto on kohta-
laisen: sopiva. Mittausten mukaan säiliöön mahtui n. 11 hl sekä veh-
nää että kanraa. Näkyvyys ohjaamosta viljasäiliöön ei ole täysin riita 
tävä: Säiliö ..ei sanottavasti estä näkyvyyttä taakse Säiliö täyttyy' tyy-
dyttävästi. Säiliön tyhjennysaika vaihteli käytännön työssä n. 1 3/4 .... 
2 	min viljan puhtaudesta ja :kosteudesta - riippuen. Säiliön puhdis- 
taminen on helppoa pöhjaluukun ansiosta. Tyhjennystorven käsittely 
on melko helppoa. Sen poistoåukon. korkeus, maasta ja ulottuvuus 
puimurin uloimman .kohdan . ulkopuolelle ovat .-jokseenkin: riittävät. 
Täynnä oleva .viljasäiliö. nostaa -puimurin painopistettä:, n. 37 %. 

Varstasillan -ja :kuljetustason puhdistaminen on melko helppoa. 
Kohlimen puhdistaminen on helppoa. Rajaisten ja viljan siirtokieru-
koiden alla on puhdistusluukku. Myös elevaattorit ja lieriöseula ovat 
melko helposti puhdistettavissa. 

Varokytkimiä ei ole riittävästi. Vain leikkuupöydän koneistot on 
varustettu yhteisellä, Varokytkimellä. 

Polttoainesäiliö on tilavuudeltaan hieman pieni. Säiliö on verra-
ten korkealla. 

Puitnurissa on 27 5 'tunnin välein voideltavaa nippaa, jotka ovat 
helposti ' .voideltavi§sa.. 1.4uoltotoirnenPiteet eiVät aiheuta mainittavia 
vaikeuksia. 

Leikkuupöydän irrottaminen vei yhdeltä mieheltä aikaa n. 23 min 
ja kiinnittäminen n. 34 min, puintikelän vastaavasti 	'58 ja n. '58 
min ja varstasillan ii. 37-  ja n. 32 min. Näissä töissä etupyörää ei ole 
tarpeen irrottaa. Työt suoritti 'koetuttajan edustafa. 

.Puimurissa on 25 hihriaa ja 1 ketju. Niiden kiristäminen ja vaih-
taminen -eivät aiheuta mainittavia vaikeuksia. 

. 	Työkalulaatikkö on tilavuudeltaan' riittävä. 
Puimurin mukana ollut käyttöohje on osittain hieman epätarkka. 

Voitelu- ja hihnakaaviot eivät mm. pidä täysin paikkaansa. 
• Ajajan pääsy ohjaamoon . on hieman„ hankalaa. Ohjaamo ja' siinä 

olevat hallintaläitteet ovat jokseenkin tarkoituksenmukaiset. Ohjaa-
mossa on lämpömittari sekä latauksen ja öljyn.  paineen Merkkivalot. 
Ajoaserito on Melko 'hyvä; näkyvyyttä terään rajoittaa hieman ohjaa-
mon oikeassa sivussa' oleva hihnasuojus. - Seisomismahdollisuus on huo-
nonlainen. Moottorin lämpö ja pakokaasut 'eivät' häiritse ajajaa. Me-
lun kokonaisvoimakkuus ajajan pään kohdalta mitattuna oli 151 •sonia 
(101 dB (A)). -Melutaso •on Melko korkea ja' ylittää N 95-käyrän. 

Ajovalot. ovat .asetUkSen Mukaiset-. ja valot yleensä jokseenkin riit-
tävät. Olisi.  eduksi, jos puimuri olisi varustettu suuntavaloillä. Pui- 
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murista: puuttuu asetuksen vaatima', merkintä puimurin painosta ja 
suurimmasta kulkunopeudesta. Puimurin taka-osan kummallakin puo-
lella pitäisi olla sivUlle.  suunnatut keltaiset heijastimet. 

Puimurin työtUrvallisuuteen 5 ):  , nähden esitetään vielä seuraavat 
huomautukset: 

Terän ja jakolaitteiden kuljetussuojukset puuttuvat. 
Kelan puhdistusluukun läheisyydestä puuttuu varoitus: Älä pane 

kättä aukkoon moottorin käydessä. Samoin puuttuu varoitus: Älä 
mene tukemattoman leikkuupöydän alle. Myöskään ohjekirjassa esi-
tetyt varoitukset eivät ole täysin. riittävät. 

Ohjaamosta puuttuu kaide vasemmalta sivulta. Ohjauspyörän 
edessä oleva kaide on liian matala. Kaide ei ole kaksijohteinen eikä 
lattiatasoa ole varustettu jalkalistalla. Portaiden kohdalla ei ole avat-
tavaa kaiteen osaa., 

Istuirfien-pehinikkeen tuuletus ei ole riittävä. Istuinta. ei ole varus-
tettu tarkoituksen mukaisella jousituksella; ja vaimennuksella. Sen 
säätövara•pituus-'ja-korkeussuunnassa on liian pieni. 

.Kytkinpolkimen vasemmasta reunasta puuttuu Jalan luiskahtamista 
estäyä reunus. , 	. 

Merkinnät, jotka 'ilmaisevat hallintalaitteiden asennot ja vastaavan. 
toiminnan, puuttuvat. 

Moottorin pysä.ytinnuppi ei ole punainen ja siitä puuttuu mer- 
kintä SEIS_ 	. 

Alkusammutin .puuttuu. 

5) 'Työturvallisuutta koskeva arvostelu perustuu valmisteilla oleviin' työturvalli-
suusmääräyksiin. 

3 9898/70/1 
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Taulukko -1. •Tuloksia BM-Volvo -S 280-
T able 1.' R'e'Sitlis • of perfOVManc'tests 
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4. 8. 69 _1 Rypsi Oruber 2,470 6 170 30 1,84 0,41 840 .24,2 2i 12 
» » » 2 Rape i> 	"' 2 720 ' 7 025 30 2,87 0;74 .840 24;2 21 12 
» » » 3 » » 2355 , 5 355 30' 4,28 1,10 840 24;2 21 12 
5. 8. 69 4 » 	• » 2 170 5 170 30. 260 0,67 .. .840 24,2 21' 12 
» » » 5, » 	, » 	.2500 6 180 30, 4,16 1,07 ..840 24,2 21 12 

12. 8. 69 1 Ruis Visa 3 970 5 990 30 2,60 0,67 1 426 40;9 12 6 
» » » 2 Rye » 	• 	. 4 440 7 735 30 2,54 '0,65 1 420 '40;9 12 6 

13. 8. 69 3 » » 3 440 5 785 30 2,20 .0,57 1 420 40,9 10 4 
. : 

19. 8. 69 1 Syysvehnä Linna 5 325 5 530 26 3,05 0,79 1 210 34,9 10 4 
» » » 2 Winter » 5 470 6 565 20 4,08 1,05 1 210 34,9 10 4 
» » » 3 wheat » 4 140 5 060 20 5,08 1,30 1-210 34,9 10 4 

20. 8. 69 4 » » 4 725 3 990 20 3,51 0,90 1 210 34,9 10 4 
» » » 5 » » 5 040 5 960 20 4,34 1,11 1 210 34;9 10- 4 

.. .• 	. 
21. 8. 69 1 Kaura Sörbo 6 680 9 825 20 2,33 0,60 1 210 34,9 12 4 
» » » 2 Oats » 4 100 13 450 20 2,67 0,69 1 210 34,9 12 4 

28. 8. 69 3 » » 7 300 9 420 30 1,91 0,49 1 210 34,9 12 4 

1. 9. 69 1 Ohra 	- Ingrid 5 685 3 520 20 1,97 0,51 1 210 34,9 11 3 
» » » 2 Barley » 5 640 3 330 20 2,16 0,58 1 210 34,9 11 3 
» » » 3 » » 5 700 3 390 20 2,32 0,60 1 210 34,9 11 3 
2. 9. 69 4 » » 5 990 4 680 15 2,10 0,54 1 210 34,9 11 3 
» » » 5 » » 6 375 4 990 15 2,62 0,67 1 210 34,9 11 3 

3. 9. 69 1 Kevätvehnä Svenno 4 750 6 715 20 2,63 0,68 1 090 31,4 9 3 
» » » 2 Spring » 3 690 4 600 20 3,46 0,89 1 090 31,4 9 3 
4. 9. 69 3 wheat » 4 610 4 670 20 2,61 0,67 1 090 31,4 9 3 
» » » 4 » » 4 070 3 740 20 4,21 1,08 1 090 31,4 9 3 

1) Nämä ajot on suoritettu tarkoituksellisesti liian nopeasti teho- ja tappiorajojen 
1) These test nem are purposely carried ont at too fast travel speed in order te determine 

puimurin puintikokeista 
of BM-Volvo S 280 combine-barvester 

Puitu viljansäärä 
Reilzg yhotdpul 

- 

Puintitappiot 
Grain losses 
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Simo,- « 
grain ..°  - ..., 

7 •••`' 

1 190 3 195 2,50 0.60 0,25 0,05 0,90 22,3 96,3 3,4 0,3 0 6,2 
1 980 5 210 2,58 0,65 0,35 0,25 1,25 34;0 96,9 2,8 0,2 0;1 6,2 
2 550 5 930 2,27 1,20 0,60 0,15 1,95 45,9 972 2,4 0,4 0 6,2 . 
1 440 3'440 4;38 0,15 0,10 0,05 0,30 - 4;5 95,7 3;5 0;8" 0 6,4 
2 600 6 680 2,47 0,85 1,60 0,20 2,65 66,2 96,3 2,4 1,0 ' 0,3 6,4 

2 600 4 575 1,51 0;41 1,07 003 1,51 60,0: 94,2 ' 5,7 01 "0 26,5 
2 810 5 150 1;74 1,13 1,88 006 3,07 1) 136,5 93,5 44 ' 0,1 0 26,5 
1 925 3 290 1,68 0,22 0;48 '0,20 0;90 31',0 89,5 10,4 0,1 „ 0 23,3 

4 130 4 360 1,04 0,61 0,23 0,03 0,87 46,4 95,6 4,1 0,3 0 15,9 
5 690 6 950 1,20 0,23 0,71 0,04 0,98 53,6 96,4 3,4 0,2 0 15,9 
5 330 6 675 1,22 0,31 "1,01 :0,18 1,50 62,1 .97,1 2,6 0,2 0,1 15,9 
4235,  3 625 0,84 0,48 0,20 0,02 0,70 _33,1 "96,5 3,3 0,2 0 14,4 
5 600 '6660 

. 
1,18 0,21 0,07 

, 	, 
0,01 0,29 14,6 96,3 37 '0 0 '14,4 

3 580 5,960 /,47 9,70 ' 1,35 0,15 2 20 147,0 86,8: 10,7 .2,5. - 	0 20,7 
2 625 9 375 3,28 0,57 5,50 0,38 6,45 1) 264,5 89,8 : 6,3 3;8 0,1 20,7 
3 505 4 780 1,29 0,24 1,63 0,09 1,96 143,3 95,1 2,6 2,3 0 23,5 

2 850 1, 815 0,62 0,69, ,0,24 014107 66,8 9,8,2 1,4 0,2 0, 20,5 
3 085 .t 885, 0,59 0,87 0,25 015127 :71,6 97,7 17. 0,6 p 20,5 
3 360 2 070 060 0,81 028 014123 701 ' 99,0 : 0,8 0;2' 0 29,5 
3 225 2 550 0,78 0,31 0,12 0,02 0,45 26,9- 98,0 ' 	1.,8 0,2 0 ' 24,1 
4 270 3 380 0,78 0,21 0,22 0,04 0;47 15,4 98,5 1,3 0,2 0 24,1 

3 165 4 570 1,42 . 0,30 0,84 0,16 1,30 61,7 97,6 1,6 0,8 0 30,5 
3 230 '4140 1;25 0,46 0;61 0,40 1;47 53,2' 98,3 0,9 0,8 0 " 30,5 
3 065 3045 1,03 0,17 0,40 0,11 0,68 31,4 973 '1,7 , 	1,0 0 :29,1 
4 360 4,680 0,92 0,19 6,48. 0,18 085 34,8 97;5 1,4 1,1 0. 29,1 29,1 

torni 
;he eq•cfput 'and lois 
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Arvostelu 
Claas Cosmos 
Moottorin teho ja polttoaineen kulutus käyvät ilmi seuraavasta 

yhdistelmästä: 

Kampiakselin teho hv 
Engine cranksbqft-hp 

Moottorin 
nopeus 

Engine xpeed 
r/min 

Polttoaineen kulutus 
Fuel tonsumplion 

g/hvh , 	1/h 	 gibPb 

Vertailutuloksia 
g/hvh') 

Comparatipe 
resulis glbpb ) 

57,0 1) (100 %) 2) 1 545 12,5 181 184 
48,4. ( 85%) 1 570 9,8 168 186 
36,3 . ( 75%) 1 580 7,4'- 168 196 

- 24,2 ( 50 %) 1 585 - 	5,7, 194 226 
12,1 ( 25 %) 1 600 3,9 266 341 

Suhdeluku 
Ratio 86,2 100 

Kahden tunnin , kokeen keskiarvona saatu tulos. 
Mean result of two-hour test. 	• 
Prosenttia ,kahden tunnin kokeen keskiarvoksi. saadun tehon vääntömomentin 
arvosta. 	 • 
Per' cent of torque value of mean result of two-hour test. 
Tutkimuslaitoksella tähän mennessä samaan. tapaan jarrutetun 11 leikkuupui-
murin dieselmoottorin polttoaineen •kulutusten (g/hvh) keskiarvot. 
Figures represent the means of fuel consumption (glhph) of 11 cpmbine 
diesel engines brake tested in the same way at the research institute up to 
the present. 

Moottorin tehoa voidaan pitää riittävänä. 
Moottotin nopeuden 1 545 r/min lisäys oli 3,56 % kuormituksen 

vähetessä 100 %:sta 25 %:iin. Tutkitun 13 puimurin moottorin sää-
timen vastaavien • lukujen keskiarvo on 5,44 %. Edullisin lisäysPro-
sentti on ollut 3,25 ja epäedullisin 8,42. 

Polttoaineen ominaiskulutus (g/hvh) on käytetyn laskutavan mu-
kaan 13,8 % pienempi kuin jarrutettujeri moottoreiden keskiatvo. 
Edullisin kulutuksen suhdeluku on 16,7 % pienempi ja epäedullisin 
27,0 % suurempi kuin keskiarvo. 

Polttoaineen kulittus 75' % :n kuornaituksella on 7,4 litraa tun-
laissa. 4 ) 

Tuloksia puintikokeista esitetään taulukossa 2. Lyhyillä koemat-
koilla suoritettujen puintikokeiden perusteella arvioitiin puimurin te-
hon olevan ruistå puitaessa n. 3 500 kg tunnissa ja Muita vilfalajejå 
puitaessa vaihtelevan n. 4 500 . . . 6 500 kg/h puintitappioiden vielä 
pysyessä kohtuullisina ja eri viljojen jyvä-olkisuhteen vastatessa puinti-
koealojen keskimääräisiä suhteita. Puintiolot olivat kokeiden aikana 

4) Käytännön kokeiden perusteella on arvioitu ajopuimureiden moottoreita yleensä 
käytettävän enintään n. 75 % kuormituksella. 
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edulliset. Ilman lämpötila :vaihteli + 14 . 28°C, suhteellinen •kos-
teus 30 . . . 70 % ja olkien kosteus 28 . . . 71 %. 

Puimuri toimi.' kokeiden aikana hyvin. Puintitehoa,. rajoittavana 
tekijänä, oli, ,kuten puimureissa, yleensäkin, lähinnä kohlimen erottelu-
kyky, 

Puimuri, on rakenteeltaan hieman korkea:: Painopisteen sijainti on 
muuten edullinen -paitSi,,. että 'sen,  etäisyys etuakselista . taaksepäin . on 
viljasäiliön täynnä, ollessa suurenlainen..:Painon, jakautumista voidaan 
pitää jokseenkin sopiyana, paitsi yiljasäiliön _ollessa :-.täynnä. Tällöin 
painoa, siirtyy melko, runsaasti tka-akselille,ja kosteissa ja upottavissa 
oloissa taka-akselipaino saattaa, osoittautua suurentaiseksi takar'enkai-
den 'kokoon nähden. 

Magyara leikkuu, pöydän. alla -saisi olla hieman suurempi. Muualla 
, 

maavara on:riittävä., 	 .; 
Kääntösäde ilman oh, jausjarruja varsinkin oikeallekäännyttäessä on 

suureplainen..Ohjausjarruja käytettäessä 'kääntösäde , on; riittävän pieni. 
Koska , ohjauslaitteisto,. on varustettu hydraulisella: tehostimella, ;ohjaa,  
minen on, suurenlaisesta taka-akselipainosta huolimatta ;riittävän ke- 

Suurin ajonopeus on maantiellä ajoon pienenlainen. ,Ajonopeudet 
ovat muuten sopivat. 

J.,,eikkuupöytä on varustettu kahdella jalaksella,.ja edestä kaksois-
pohjalla.. Leikkuupöydän _nostosylinteri on varustettu keventävällä 
kiertejousella. Kevennys op. ,riittäVä. Laormostokelan,.nopeutta voidaan 
säätää ajon aikana phjaarposta. Kelan. asentoa vaakasuorassa suunnassa 
ei voida säätää ajon aikana. Säätö suoritetaan kelaa kannatusaisois-
saan siirtäen. Tähän säätöön tarvitaan työkaluja ja käyttöketjua jou-
dutaan lyhentämään, tai pidentämään. Laonnostimei ovat malliltaan 
hyvät, mutta saattavat joskus irrota ja joutua puirnuriin. Syöttökie-
nikan Sormien ajoitusta voidaan ninuttaa. Sormien  vaihtaminen on 
hankalaa. Yleensä • jakolaitteet toimivat tyydyttävästi ja 'Pitkää,' lakoista 
viljaa puitåessa'jäkSeenkin. hyvin, jyrkähkoja 	 käännöksiä lyhyessä vil- 
jassa tehtäessä-  ne' 'PyrkiVät, -tallaamaan Viljaa 'alleen. Jakolait teiden 
hikitns on 'epävarmaa, tniStä johtuen ne saattavat irrbta:;pöYdän hei-
lafitaessa . epätasaisella.  maalla ajettheSsa. EtupYörin'Ulkoreunat ovat 
riittävä]. 'paljon - jak6litteiden kärkien kautta kulkevien pystytasdjen 
sisäpuolella. 

Kivikouru on riittävän tilava ja melko' '-helppo tyhjentää. 
PuintiVäliä 'säädetään yhdellä, asteikolla Varustetulla reikäkaarella 

liikkuvalla käaivivulld ohjaamOsta. Puintiväli Voidaari tarkistaa vain 
kelan läpi. Se on hieman hankalaa.' 

Pnintikelan nopeUttä ,säätäVien. ketjupyörien vaihto 6n hankalaa. 
Ketjua joudutaan lyhentämään tai pidentämään. Olisi eduksi los 
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puintikelalle saataisiin useampia nopeuksia ja yksi vielä pienempi: rio-
peus kuin 22,5 m/s. 

Seulastont puhaltiinen ilmamäätä on helPosti Säädettävissä. 
Runmenseulaa voidaan helposti säätää. Rinitnenseulan jatkeen ja 

jyväkynnyksen lukitusruuvien varret luiskahtavat helposti paikoiltaan' 
-ruuveja kiristettäessä. Ruumenseulan irrottaminen on verraten han-
kalaa. - Siemenseulå on 'melko. helppo 'Irrottaa. ja vaihtaa; 
- 'Rajaiset palautetaan puintikelaan. siten, 'että ajaja voi jatkuvasti 
ohjaarnosta käsin • seurata rajaisten koostumusta.' 

Viljasäiliön tilaVuus 'on: jokseenkin riittävä 'ja muoto kohtalaisen 
sopiva: Mittausten mukaan Säiliöön mhtui n. 15 hi vehnää ja n. 
13,5 hi kauraa. Näkyvyys phjaamosta viljasäiliöön ön hyvä. Säiliö 
estää -jonkin: Verran 'näkyvyyttä taakse. Säiliö täyttyy tyydyttävästi. 
'Säiliön tyhjennysaika vaihteli käytännön työssä n. 1 . . . 2 niin • viljan 
puhtaudeSta jäkosteudesta  riippuen. Säiliön . puhdistaminen on hieman 
hankalaa. • TyhjennystorVeri käsittely • on helppoa.. Sen poistoaukon 
korkeus - on jokseenkin riittäVä ja ulottliVutis puirritrin uloimman koh-
dan ulkopuolelle 'riittäVä. Rakenteesta johtuen tyhjennyskieritkan asen-
toa ja poistoaukon korkeutta voidaan säätää. Täynnä oleva viljasäiliö 
nostaa.  puimurin 'painopistettä n. 6,5 %. 

Varstasillan puhdistaminen on melko helppoa. Säätövivut estävät 
jonkin verran kelaan ja • varStaSihaån käsiksi pääsyä. Kuljetustason 
puhdistaminen ön melko helppoa. Kohlititen 'puhdi§tänlinen on hanka-
lahkoa: Kohliriten päältä ja' takaa olkikuvusta 'puuttuvat puhdistus-
luukut. Rajaisten ja viljan siirtokierukat ja elevaattodt ovat' kohtuul-
lisen helposti puhdistettavissa.. 

Varokytkirriet ovat riittävät. 
- Poltioainesäiliö" On tilaVuudeltaan hietnan pieni. 
Puimurissa on 6 4 tunnin välein ja .4 10 tunnin välein voidelta- 

	

, 	„ . 

	

vaa nippaa,, jotka ovat helposti 	voiaeitavissa. Moottorin kampikam- 
mioh öljyn,  fyhjennystulppa • on hieman hankalassa ,paikassa .:. Muuten 
eivät huoltotoimenpfteet aiheuta_ . mainittavia vaikeuksia; . 

LeikkuuPöydän irrottaminen vei yhdeltä mieheltä aikaa n. 20 min 
ja ,kiinnittäminen :n. 24 min, puintikelan vastaavasti n..80 ja n. 130 
min ja varstasillan n. 25 ja n. 25, min. Kelaa :irrotettaes'sa vasen etu-
pyörä oli poistettava. Työt suoritti koetuttajan edustaja. 

Puimurissa on 12 hilinaa. ja 3 ketjua.. Niiden kiristäminen ei ai-
heuta vaikeuksia. Vaihto voidaan suorittaa :vaikeuksitta-  moottorista 
olkikelalle: voiman siirtävää , neljää kiilahihnaa ja ; ajonopeuden . muut-
timen alempaa hihnaa lukuunottamatta. 

Työkalulaatikko . on. kooltaan riittävä. -Laatikkoon, pyrkii kertymään 
vettä..: t... 
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Puimurin mukana ei voiteluohjeita lukuunottamatta ollut suomen-
kielistä- käyttöphjetta. Ruotsinkielinen käyttö- ja huolto-ohje on asian-
mukainen. Voiteluohje on hieman epätarkka. . 

Ajajan pääsy ohjaamoon on hieman hankalaa. Ohjaamo ja siinä 
olevat hallintalaitteet ovat jokseenkin tarkoituksen mukaiset. Ohjaa-
mossa on Iämpömittari sekä latauksen ja öljynpaineen merkkivalot. 
Ajoasento ja näkyvyys terään ovat melko hyvät. Seisomismahdollisuus 
on huononlainern. Moottorin, lämpö ja pakokaasut eivät 'häiritse ajajaa. 
Melun kokonaisvoimakkuus ajajan pään kohdalta mitattuna oli 90 
sonia (94' 	(A) ). Melutaso ei ylitä 'N 95-käyrää. 

Ajovalåt ovat 'asetuksen mukaiset ja valot yleensä riittävät. Pui-
muni on varustettu suuntavaloilla. 'Suuntavalot •ovat edessä korkeam-
malla kuin 190 cm maasta, mikä on tieliikenneasetuksen sallima suu- 
rin 	korkeus.. Puimurista , puuttuu asetuksen vaatima merkintä 
suurimmasta '1ulkunopeudesta. Puimurin takaosan kummallakin puo-
lella pitäisi olla sivulle, suunnatut keltaiset heijastimet. 

Puimurin työturvallisuuteen 5 ) nähden esitetään vielä seuraavat 
huomautukset: 

Jakolaitteiden kuljefussuojukset puuttuvat. Terälaitteen ulkopuo-
lelle' tulevaa terän päätä ja syöttökierukan akselin päätä ei ole suo-
jattu. 

Puhdistus- ja säätöluukkujen läheisyydestä puuttuu varoitus: Älä 
pane -kättä .aukkoon moottorin käydessä. Samoin. varoitus: Älä mene 
tukemattoman leikkuupöydän alle. - 

Portaiden 'jalansijojen syvyys on pienempi kuin 15 cm eikä ylin 
jalansija ole, muita sisempänä. 

Ohjaamon kaide puuttuu ,oikealta eikä portaiden .kohdalla ole 
avattavaa kaiteen osaa. :Kaide . on liian matala. Se ei ole kaksijohtei-
nen' eikä lattiatason jålkaliSta ole riittävän korkea. Ohjaamo on hie-
man ahdas. Lattiatasoa ei ole varustettu liukastumisesteillä. 

Istuitnen -pehrnikkeen tuuletus ei 'ole riittävä. Istuinta ei ole va-
rustettu tarkoituksen mukaisella jousituksella ja vaimennuksella. Jousi-
tusta ei voida helposti'. säätää ajajan painoa vastaavaksi. Istuinta ei 
voida säätää korketisstunnassa. Pituusstiunnassa sen säätöön' tarvitaan 
työkaluja. 

Merkintä, joka .ilmaisee, hallintalaitteen asennot ja vastaavan toi-
minnan puuttuu kaasuviVusta, laonnostokelan nopeuden niuuttimen 
säätökamtnesta ,ja suuntavalojen''valitsitnesta. 

Moöttorin pySäytinnuppi ei ole punainen ja siitä puuttuu mer-
kintä SEIS—STOPP. 

Leikkuupöytää ei voida mekaanisesti- lukita yläåsentoon. 
Alkusammutin puuttuu. 

5) Työturvallisuutta koskeva arvostelu perustuu valmisteilla oleviin työturvalli-
suusmääräyksiin. 
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Taulukko 2. Tuloksia Claas Cosmos- 
T abie 2. Results of periormance tests 
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i... 	-.., Crop Variely 
.-1 . ., 

.7, «,%• 2, 

4. 8. 69 1 Rypsi GrUber 2 575 7 065 30 233 0,62 950 22,4 21 7,5 
» » » 2 Rape ' 	» 2 480 6 780 30 3,13 0,83 950 22;4 21-  7,5 
5.8. 69 3 ». ' 	. 	» 2,550 7075 30 1,96 0,52 95022,4 21 7;5 

12. 8. 69 1 Ruis Visa 5 080 6 685 30 2,2i Ö,56 1 470 34,7 14 5 
» » » 2 Rye » 5 575 8 480 30 2,01 0,51 1 470 34,7 14 5 

13.-8. 69 3 » » 5 070 6 865 30 2,05 0,52; 1 470 347 11 5 
» » »: 4 » » 5 350 7 825 30 2,35 0,60 1 470 34,7 11 5 

19, 8. 69 1 Syysvelmä Linna 5 215 5 585 20 4,56 1,20 1 340 31,6 11 3 
» » » 2 Winter » 3 350 3 476 20 5,34 1;47 1 340 31,6 11 3 
»- » » 3 wheat » 5 030 4 875 20 6;05 1;67 1 340 31,6 11 3 

20. 8. 69 4 » » 4 240 3 205 20 6,10 1,68 1 340 31,6 11 , 3 
» » » 5 » » 5 275 .4930 20 4,50 1,24 1 340 31,6 11 3 

21. 8. 69 1 Kaura Sörbo 6 485 7 380 20 284 0,78 1 330 31,4 15 6 
» » » 2 Oa 1 s » 6 910 10 200 20 3,06 0;85 1 330 31,4 15 6 
» » » 3 .» » 6 040 8375 '20 3,64 1,00 1 330 31,4 15 6 

28.8. 69 , 4 » » 6 940 10 350 20 2,06 0,57 1 330 31,4.  13 5 

1. 9. 69 1 ähraIngrid 5 300 3 490 15 2,82 0,78 1 340 31,6 112 4 
» » » 2 Bar161 »' 4 580 2 490 15 3,15 0,87 1340 31,6 11 4 
» » » 3 » » 5 040 3010 15 3,23 0,89 1 340.31,6 11 4 
2. 9. 69 4, » » 5 485 '5'875 15 2,93 : 0,81 1 340 31,6 11 , 4 
>»> » 5 » » 6 400 5,425 15 . 4,14 . . 1,14-  1 340  . 31,6 : 11 4 

3. 9. 69 1 Kevärvehnä Svenno 4 580 6 440 20 2,86 0,76 1 350 31;8 40 4 
»>) » 2 ,S;bring 	: » 	. 3 710 5.260 20 3,48 0,93 1 350 31,8 10 4 
» 	>> » 3 when?' .>> 4 925 6580.20 3,89 1,04 1.550 31,8 1.0 4 
4. 9. 69 4 » » 4 235 5 680 15 3,20, 0,85 1 350 31,8 10 4 
» » » 5 » » 4 185 4 760 15 373 099 1 350 318 › 10 4- 

• • 

1) Nämä ajot on suoritettu tarkoituksellisesti liian nopeasti teho- ja tapPiorajojen 
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E'.:;' 0 	',=,3 

grai n 
natio  

..9. . 9. kg/ha 

u •-• 
u .. 

1 595 4 480 2,75 1,90 0,15 0,16 2,21 56,9 98,2 1,1 0,7 

cD
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 C

D
 6,3 

2 035 5 630 2,73 0,93 0,20 0,25 1,38' 33;2 98,1 1,2 0,7 6,3 . 
1 310 3 750 2,77 0,39 0,06 0,10 0,55 14,0 96,6 1,7 1,6 r 	6,5 

2 840 3 790 1;32 0,35 0,40 0,07 0,82 41,6 95,7 4,2 0,1 27,9 
2 830 4 485 1,52 0,37 0,56 0,19 1,12 62,5 97,7 2,2 0,1 27,9 
2.625 3 620 1,36 0,75 0,16 0,09 1,00 50,7 95,5 '4,4 0,1 26,6 
3 160 4 725 - 1,46 0,76 0,32 0,14 1,22 70,6 - 96,9 3,1 0 26,6 

6 250 .6740 1,07 0,55 0,11 0,02 0,68 35,5 98,6 1,3 0,1- 16,5 
4 910 5 150 1,04 0,52 0,10 0,03 0,65 21,8 97,1 2,7 0,2 16,5 
8 050 8 800 0,97 0,87 3,36 0,04 4,27 1) 214,8 98,3 1,5 0,2 16,5 
7 110 5 430 0,76 0,33 0,07 0,03 0,43 18,7 98,1 1,8 0,1 15,5 
6 510 6 190 0,93 0,77 0,17 - 0,04 0,98 : 51,8 97,9 1,9 0,2 15,5 

4 990 7.410 1,14, 
, 
0,43 0,59 0,60 1,62 105,0 92,0 5,3 2,7. 20,1 

5 850 5615 1,48 0,59 1,37 0,62 2,58 478,0 94;4 3,5 2,f 20,1 5 925 8560 1,39 0,50 0,89 0,82 2,21 133,5 95,2 2,8 1,9 20;1 3 920 5 940 1,49 0,55 0,31 0,09 0,95 66,0 96,5 1,5 2,0 23,5 

4 185 2 770 0,66 0,23 0,19 0,25 0,67 35,5 99,2 0,7 0,1 20,8 3 930 2 030 0,54 0,37 0;32 0,53 1,22 55,8' 98,7 0,8 05 20,8 4 480 2 710 0,60 0,35 - 0,14 0,19 0,68 34;3 98;9 1,0 0,1 20,8 4 425 3 130 0,71 0,15 0,09 0,02 0,26 ..14,3, 99;1,  0,8 031 23,4 7 160 6 285 0,85 0,95 1,19 0,06 2,20 141,6 99,3 0,6 0,1 23,4 

3 445 4 955 1,41 0,46 0,40 0,41 1,27 58,2 97,7 1,2 1,1 - 30,9 3 380 4 940 1,39 0,52 0,42 0,71 1,65 59,5, 97,8 1,3 0,9 . 30,9 1 960 7 010 1,33 0,83 - 1,64, 0,62 .3,05 i) 152,0 98,2 1,1 0,7 . 30,9 3 576 4 915 ' 1,34 0,55 0,35' 0,57 1,47 ' 70,7 ' 98,8 0,5 0,7 28,3 1 065 4.790.  1,14 0,46 0,33 0,50 1,29 54,0 98,7 .- 0,6 0,7 28;3 
toteamiseksi. 
the 6u/piti and 'lois 
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Arvostelu 
Fahr M 66 S 
Moottorin (kulmavaihteen akselin) teho ja polttoaineen kulutus 

käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä: 

Kulmavaihteen akselin teho 
hv 

Bevel geor elneft-bp 

Moottorin 
nopeus 

Engine epeed 
r/min 

Polttoaineen kulutus 
Fnel eannienption 

g/hvh 
1/h 	 glbph 

Vertailutuloksia 
g/hvh 3) 

Coe/Ilkan:live 
. results glhpb 3 ) 

59,3 ) (100 %) 2 ) 2 300 12,4 174 184 
50,4 ( 85%) 2 355 11,8 195 186 
37,8 ( 75 %) 2 370 9,4 207 196 
25,2 ( 50 %) 2 430 7,3.  241 226 
12,6 ( 25 %) 2 490 5,9 387 341 

Suhdeluku 
Ratio 106,3 100 

') Kahden tunnin kokeen keskiarvona saatu tulos. 
Mean result of two-hour test. 
Prosenttia kahden tunnin kokeen keskiarvoksi saadun tehon vääntörnomentin 
arvosta. 
Per cent of torque value of mean result of two-hour test. 
Tutkimuslaitoksella tähän mennessä samaan tapaan jarrutetun 11 leikkuupui-
murin dieselmoottorin polttoaineen kulu tusten (g/hvh) keskiarvot. 
Figures represent the means of fuel consumption (glhph) of 11 combine 
diesel engines brake .tested in the same way at the' research institute' up ta 
the present. 

Moottorin tehoa voidaan pitää riittävänä. 
Moottorin nopeuden 2 300 r/min lisäys oli 8,26 % kuormituksen 

vähetessä 100 %:sta 25 %:iin. Tutkitun 13 puimurin moottorin sää-
tiniien vastaavien lukujen keskiarvo on 5,44 %. Edullisin lisäyspro-
sentti on ollut 3,25 ja epäedullisin 8,42. 

Polttoaineen ominaiskulutus (g/hvh) on käytetyn laskutavan mu- 
kaan 6,3 % suurempi 	jarrutettjen moottoreiden keskiarvo. Edul- 
lisin kulutuksen suhdeluku on 16,7 % pienempi ja epäedullisin 
27,0 % suurempi kuin keskiarvo. 

Polttoaineen kulutus 75 %:n kuormituksella on 9,4 litraa tun-
nissa. 4 ) 

'Tulöksia puintikokeista esitetään taulukossa 3. Lyhyillä koemat-
koilla suoritettujen puintikokeiden perusteella arvioitiin puimurin tehon 
olevan ruista puitaessa n. 5 200 kg tunnissa ja muita viljalajeja pui-
taessa vaihtelevan n. 6 500 .. . 8 500 kg/h puintitappioiden vielä py-
syessä kohtuullisina ja eri viljojen jyvä-olkisuhteen vastatessa puinti- 

4) Käytännön kokeiden perusteella on arvioitu ajopuimureiden moottoreita yleensä 
käytettävän enintään n. 75 To kuormituksella. 



27/760 

koealojen keskitnääräisiä suhteita. Puintiolot olivat kokeiden aikana 
edulliset. Ilman lämpötila vaihteli +1.4 ... 28° C, suhteellinen kos-
teus 30 ... 70 % ja olkien kåsteus 28 ... 71%. 

Puimuri toimi kokeiden aikana hyvin. Puintitehoa rajoittavana 
tekijänä oli, kuten puimureissa yleensäkin, lähinnä kohlimen 'prottelu-
kyky. 

Pnimufi on rakenteeltaan hieman korkea. Painopisteen sijainti on 
hieman epäedullinen. Painon jakautumista voidaan pitää jökseenkin 
sopivana paitsi viljasäiliön tynnä 011essa, jolloin painoa siirtyy taka-
akselille melko runsaasti tehden ohjauksen hieman raskaaksi. Painoa 
renkaiden kokoon nähden voidaan pitää jokseenkin sopivana. 

Maavara on jokseenkin riittävä. 
Kääntösäde on ilman ohjausjarruja riittävän pieni. Ohjansjarrujen 

kääntösädettä pienentävä vaikutus on pieneplainen. 
Ajonopeudet ovat sopivat. 
Leikkuupöytä on varustettu kaksoispohjalla. Hydraulinen nostojär-

jestelmä on varustettu typpikaasulla täytetyllä iskun vaitnennussäiliöllä. 
Valmennus on riittävä. Ajon aikana ei voida suorittaa lannostokelan 
asennon säätöä vaakasuorassa suunnassa eikä sen nopeuden sätöä. 
Nämä säädöt ovat kuitenkin helpot suorittaa ilman työkaluja. Laon-
nostokelan piikkeihin pyrkii kietoutumaan olkia. Terä on varustettu 
laonnostimilla, jotka ovat malliltaan hyvät ja .kiinnitykseltään varmat. 
Syöttökierukan sormien ajoitusta voidaan muuttaa: Sormien ja niiden 
ohjanslaakereiden vaihto on helppoa. Yleensä jakolaitteet toimivat 
tyydyttävästi ja pitkää, lakoista viljaa puitåessa jokseenkin hyvin. 
Jyrkähköjä käännöksiä lyhyessä viljassa tehtäessä ne pyrkiVät tallaa 
maan viljaa alleen. Etupyörien ulkoreunat ovat riittävän paljon jako-
laitteiden kärkien kautta kulkevien pystytasojen sisäpnolella. 

Kivikouru on riittävän tilava ja helppo tyhjentää. 
Puintiväliä säädetään kahdella vivulla, joista toinen on piijaamosta 

käsin hoidettavissa. Puintiväli. voidaan tarkistaa vain kelan läpi. Se 
on .hieman hankalaa. Syöttöväliä osoittava asteikko on epätarkka. 

Puintikelan nopeutta säätävien ketjupyörien vaihto on helposti 
suoritettavissa ilman,, että ketjua tarvitsee ,katkaista. Nopeudet ovat 
riittävät. 

Seulaston puhaltimen ilmamäärä on helposti säädettävissä.: Nopeus-
alue on riittävä. 

Ruumenseulan säätäminen on hieman hankalaa. Seulojen irrotta-
minen ja vaihtaminen on melko helppoa. 

Rajaiset palautetaan lietsolla varstasillan alta lähtevälle kuljetus-
tasolle. Rajaisten puinnin tehostamiseksi lietso on Varustettu hankaus-
levyillä, jotka voidaan tarvittaessa irrottaa. 
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Viljasäiliön _tilavuus on riittävä ja muoto kohtalaisen. sopiva. Mit-
tausten mukaan säiliöön mahtui n. 1.7 hl vehnää tai 16 hl kauraa. 
Näkyvyys ohjaamosta viljasäiliöön on hyvä. Säiliö estää jonkin ver-
ran näkyvyyttä tgakse.:  Ohjaamo on kuitenkin varustettu myös pui-
murin oikean, sivun näyttävällä taustapeililla .Säiliö täyttyy tyy,dyttä-
västi. Säiliön tyhjennysaika vaihteli käytännön työssä n. 1 1/4  . . 2 
min viljan puhtaudesta ja kosteudesta riippuen. Säiliön puhdistami-
nen on hieman hankalaa. Tyhjennyskierukan käsittely on helppoa, sen 
PoiStoaukon korkeus maasta ja ulåttuvuus puimurin' uloimman koh-
dan ulkopuolelle ovatjokseenkin riittävät. Täynnä oleva viljasäiliö 
nostaa puimurin painopistettä n. 28 %. 

Varstasillan puhdistaminen on helppoa ja kuljetusta.  son puhdista-
minen melko helppoa. Kohlinten puhdistamiseen tarpeellinen olki-
knvun luukku puuttuu. ' Viljan ja rajaisten siirtokierukat ja elevaat-
torit ovat kohtuullisen helpästi puhdiStettavissa. 

Varokytkimet ovat jokseenkin riittävät. 
Polttoainesäiliön tilavuus on jokseenkin riittävä. 
Puimm-issa on 14 kerran päivässä voideltavaä nipp•aa, jotka 'ovat 

'helposti voideltavisså. Huoltotoimenpiteet eivät aiheuta mainittavia 
vaikeuksia. 

-Leikkunpöydän irrottaminen vei yhdeltä mieheltä aikaa n. 17 min 
ja kiinnittäminen n. 20 min; puintikelan vastaavasti n. 56 ja n. 74 
min ja, vårstasillan n. 16 ja n. 35 min. Varstasiltaa irrbtettaessa oli 
poistettava 'toinen etupyörä. Työt suoritti koetuttajan edustaja. 

Puimnrissa on 15 hihnaa ja 6 ketjua. Niiden vaihtaminen 'ja ki-
l'istäminen ,ei aiheuta mainittavia vaikeuksia. 

Työkalulaatikko on kooltaan jokseenkin riittävä. 
Puithurin Mukana ollutta käyttö- ja huolto-ohjetta voidaan pitää 

jokseenkin asianmukaisena. 
Ajajan -pääsy, ohjaamoon on helppoa. Ohjaamo ja siinä olevat hal-

lintalaitteet, ovat jokseenkin "tarkoitbksen mukaiset. Ohjaamossa On 
latauksen :ja öljyfipaineen-  merkkivalot. Vaihdetanko on vasemmalla 
kädellä hoidettava. Äjbasento on hyvä. Hydrauliikan säätövipujen 
kotelo estää jonkin 'verran näkyvyyttä terän oikeaan päähän. Seiso-
mismähdollisnus • on -kohtalaisen hyvä. Moottorin -lämpö ja pakokaa-
sut eivät häiritse ajajaa. Melun kokonaisvoimakkuus ajajan pään koh-
dalta mitattuna oli 90 sonia (94 dB(A)).   Melutaso ei ylitä N 95-
käyrää. 

-Ajovalot ovat .asetuksen mukaiset ja valot yleensä riittävät. Pui-
muni on varustettu suuntavaloilla. Puimurista puuttuu tieliikennease-
tuksen vaatima merkintä suurimmasta kulkunopeudesta. .Puimurin 
takåösan knmmällakin puolella pitäisi olla sivulle suunnatut keltaiset 
heijastimet. 
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PUimurin,  työtui•vallisuuteen,) nähden esitetään vielä seuraavat 
huomautukset: 

Ohjaamon kaide on liian matala. Se ei ole _kaksijohteinen ja _jalka-
lista 'on vain n. 13 mm korkea. Portaiden kohdalla ei ole avattavaa 
kaiteen osaa. 

'Istuin ei ole tukeva, sen jousitusta ei voida riittävästi säätää eikä 
siinä ole iskunvaimennusta. 

Polkimien päistä puuttuvat jalan luiskahtaMista estävät reunukSet. 
Hallintalaitteiden merkinnät puuttuvat. 
Leikkunpöytää ei voidå mekaanisesti lukita yläasentoon. 
Alkusammutin puuttuu. 

5) Työturvallisuutta koskeva arvostelu perustuu valmisteilla oleviin työturvalli-
suusmääräyksiin. 
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Taulukko 3. Tuloksia Fahr M 66 S-
Table 3. Results of performance tests 
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4. 8. 69 1 Rypsi Gruber 2 470 7 080 30 1,61 0,44 960 23,1 20 9 
» 	»., » 2 Rape » 2 730 7 480 30 2,31 0,64 960 23,1 20 9 
» » 	» 3 » » 2 495 5 910 30 3,79 1,05 960 23,1 20 9 

12. 8. 69 1 Ruis Visa 4 700 7 890 30 1,60 0,43 1 375 33,1 16 5 
»Å» 	» 2 Rye » 4 315 6 960 30 2,49 0,67 1 375 33,1 16 5 
» » 	» 3 » » 4 820 8 580 30 3,73 1,00 1 375 33,1 16 5 

13. 8. 69 4 » » 3 790 5 675 40 4,67 1,26 1 375 33,1 16 5 
» » 	» 5 » » 4 885 4 620 45 5,34 1,44 1 375 33,1 16 5 

19. 8. 69 1 Syysvehnä Linna 4 770 4 745 20 5,26 1,41 1 390 33,5 15 5 
» » 	» 2 Vinter » 2 670 4 880 20 7,50 2,02 1 390 33,5 15 5 

20. 8. 69 3 wheat » 2 880 4 090 15 7,58 2,04 1 320 31,8 15 3 

21. 8. 69 1 Kaura Sörbo 6 925 9 930 20 2,59 0,70 1 320 31,8 15 3 
» » 	» 2 Oats » 5 970 11 450 20 4,50 1,21 1 320 31,8 15 3 

28. 8. 69 3 » » 7 165 9 280 20 2,13 0,57 1 320 31,8 15 5 
» » 	» 4 » » 7 085 9 375 20 2,70 0,73 1 320 31,8 15 5 
» » 	» 5 » » 6 900 10 750 20 3,38 0,91 1 320 31,8 15 5 

1. 9. 69 1 Ohra Ingrid 5 185 3 290 20 3,87 1,04 1 200 28,9 10 3 
2. 9. 69 2 Barley » 6 420 4 300 15 4,74 1,28 1 200 28,9 10 3 
» » 	» 3 » » 6 420 5 030 15 4,36 1,17 1 200 28,9 10 3 

3. 9. 69 1 Kevätvehnä Svenno 4 015 5 810 16 4,16 1,12 1 390 33,5 14 7 
» » 	» 2 Spring » 4 550 7 220 16 5,33 1,43 1 390 33,5 14 7 
4. 9. 69 3 wheat » 3 950 4 985 20 4,61 1,24 1 480 35,5 14 7 
» » 	» 4 » » 3 770 5 270 20 5,54 1,48 1 480 35,5 14 7 

Tämä ajo suoritettiin normaalia pidempään sänkeen leikaten, mistä syystä olki-
ja siemenmäärien suhde on muista kokeista poiketen erittäin edullinen. Tästä johtuen 
tämän koeajon tulokset eivät ole sellaisenaan vertailukelpoisia minkään muun tässä 
ryhmäkoetuksessa suoritetun ruiskokeen tulosten kanssa. 

Nämä ajot on tarkoituksellisesti suoritettu liian nopeasti teho- ja tappiorajojen 
toteamiseksi.  
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puimurin puintikokeis ta 
of F ahr M 66 S combine-harvester 
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1 095 3 150 2,87 0,14 0,12 0,06 0,32 12,4 93,9 4,1 2,0 0 6,3 1 730 3 625 2,74 0,35 0,12 0,07' 0,54'. 23,1 94,9 .3,8 1;3 0 6,3 2 590 6 190 2,37 0,44 0,22 0,05 0,71 17,7 95,5 3,5 1,0 0 6,3 

2 010 3 650 1,68 0,05 0,25 0,06 0,36 16,9 95,5 4,4 0,1 0 .27,8 2 950 4 670 1,61 0,13 0,08 0,08 0,29 12,5 96,9 ' 3,0.  0,1,  0 27,8 4 815 '8640 1,78 0,24 0,11 0,10 0,45 21;7 97,2. 2,7. 0;1 0 	. 27,8 4 715 7 200 1,50 0,20 0,76 0,25 1,21 45,8 97,5 2,5 0.  0 25,1, 7 010 6 660 0,95 1) 0,08 0,18 0,22 0,48 23,5 96,5 3,4 0,1 0 25,1 

5 730 6 730 0,99 0,14 0,10 0,03 0,27 12,9 96,6 3,0 0,3 0,1' 16,0 5 320 9 900 1,83 0,82 0,29 0,08 1,19 31,8 94,4 4,4 0,9 0,3 16,0 5 840 8 370 1,42 0,27 0,24 0,05 0,56 22,9 95,8 3,0 0,8 0,4 - 16,3 

I. 755 7 370 1,43 0,35 0,80 0,29 1,44 99,7 '87,6 8,5 3,8' 0,1 21,2 5 770 14 300 1,92 3,49 1,78 0,86 6,13 2) 366,0_ ' - 87,4 - 9,2 r3,4 0 21,2 4085 5 220 1,29 0,06 0,05 0,06 0,17 12,2. 92,7 2,6 .  4,6 0,1 24,2 5 125 6 820 1,32 0,15 0,15 0,14 0,44 31,2 24,8 2,7 2,4 0,1 24,2 5 200 9 830 1,56 0,24 0,66 010 1,00 75,9 95,9 2,6 1,5 0 24,2 
5 380 3 445 0,63 . 0,24 0,10 0,03 0,37 19,2 p8,3 1,5 9,2 0 21,2 3.120 5.640 0,69 0,13 0,34 0,04 0,51 32;8 98,8 1,1.  0,1 9 .22,6 
7 450' 5 975 0,78 0,17 0,68 0,06 0,91 ' 58,5 99,1 0,/ 0,2 '0 22,6 
1445 7 140 1,45 0,23 0,09 0,38 0,70 28,1 98;8 .0,7. 0,5.  : 30,4 3 360 10 450 1,59 0,42 1,05 0,79 2,26 2) 102,9 98,2 1,0 0,8 0 30,4 1860 6 210 1,26 0,22 0,05 0,31 0,58 22,9 98,2 1,0 .  0,8 0 27,3 i 660' ' 7 840 1,40 0,28 0,11 0,35 0,74 	, 27,9 98,5 1,0' 0,5 0 27,3 
. 1), Iii this test tuo iho itibble, nias cut longer ihan normaliy resulting the rely:adentageous 

straw-gram ratio. Consequenfiy theyesults af this rbn are not comparable with results of any 
other 	carried otit with 'rle. iz thii group test. 

nese' teit rivi: avo purposeiy earried out at Joo first treinel speed io order jo Clåermine 
the outpm and loss 
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Arvostelu 

Massey-Ferguson 186 
Moottorin teho ja - polttoaineen kulutus käyvät ilmi seuraavasta 

yhdistelmästä: 

Kampiakselin teho hv 
Engine eranksbaft-bp 

Moottorin 
nopeus 

Engine epeed 
r/min 

Polttoaineen kulutus 
..erel constimption 

g/hvh 
1/h 	

gibPb 

Vertailutuloksia 
g/hvh 5) 

Coe/ipana/jne 
results glleple) 

62,5 i) (100 %) 2) 2 000 12,7 169 184 
52,8 ( 85%) 2 045 10,9 171 186 
39,9 ( -75 %) 2 050 8,8 182 196 
26,6 ( 50 %) 2 075 6,8 211 226 
13,3 ( 25 %) 2 105 5,7 356 341 

Suhdeluku 
Ratio 96,0 100 

Kahden tunnin kokeen keskiarvona saatu tulos. 
Mean result of tzvo-hour test. 
Prosenttia kahden tunnin kokeen keskiarvoksi saadun tehon vääntömomentin 
arvosta. 
Per .cent of torque. value of mean result of two-hour test. 

3 ) .  Tutkimuslaitoksella - .tähän :mennessä samaan tapaan jarrutetun 11 leikkuupui-
murin dieselmoottorin polttoaineen kulutusten (g/hvh) keskiarvot. 
Figures represent the means of fuel consumption (glhph) of 11 combine 
diesel engines brake tested in the same way at the research institute up to 
the present. 

Moottorin tehoa voidaan pitää riittä.'Vänä. 
Moottorin nopeuden 2 000 r/min lisäys ,oli 5,25 % kuormituksen 

vähetessä 100 %:sta 25 %::iin: Tutkitun 13 puimurin moottorin sää-
tirnien vastaavien lukujen keskiarvo on 5,44 %. Edullisin lisäyspro-
sentti on ollut 3;25 ja epäedullisin 8;42. 

Polttoaineen ominaiskulutus ( g/hvh ) on käytetyn laskutavan mu-
kaan 4-.% pienempi kuin jarrutettujen moottoreiden keskiarvo. Edul:. 

kulutuksen suhdeluku on, 16,7: % pienempi ja epäedullisin 
27,0 %" suurempi kuin keskiarvo. 

Polttoaineen kulutus 75 %:n kuormituksella on 8,8 litraa tun-
nissa. 4 ) 

Tuloksia,: puintikokeista: esitetään taulukossa 4. Lyhyillä, koemat-
koilla suoritettujen puintikokeiden perusteella arvioitiin puimurin te-
hon 'olevan'. ruista-  puitaessa n. 4 100' kg tunnissa ja . muita viljalajeja 
puitaessa vaihtelevan n. 6 000 . . . 8 500 kg/h puintitappioiden vielä py-
syessä kohtuullisina ja eri viljojen jyvä-olkisuhteen vatatessa 
koealojen keskimääräisiä suhteita. Puintiolot olivat kokeiden aikana 

4) Käytännön kokeiden perusteella on arvioitu ajopuirnureiden moottoreita yleensä 
käytettävän enintään n. 75 % kuormituksella. 
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edulliset. Ilman lämpötila vaihteli ±: 14 	28° C, suhteellinen kos- 
teus 30 ... 70 % ja olkien kosteus 28 . . 71%. 

Puimuri toimi kokeiden aikana' hyvin. Puintitehoa Yajoittavana 
tekijänä oli, kuten puimureissa yleensä, lähinnä 'kohlimen erottelukyky". 

Phimurion rakenteeltaan, ,:)pivan. matala. Painopiteen sijainti' on 
edullinen. Painon jakautumista voidaan pitää 'jokseenkin sopivana 
paitsi viljasäiliön ollessa täynnä. Tällöin painoa' siirtyy melko-  tusaaSti 
etuakselille ja kosteissa ja upottåvissa oloissa ethakselipaind saattaa 
osoittautua suurenlaiseksi eturenkaiden ,kokoon; nähden. ,  " 

Maavara,  on-jokseenkin riittävä. 
Kääntösäde on riittävän pieni ja ohjausjarrut ovat riittäväp.  tehok- 

kaat., Ohjaaminen -ori' riittävän kevyttä. 	 " 
Suurin ajonopeus on maantiellä- ajoon pienenlainen:- Ajohopeudet 

ovat muuten sopivat. 
Leikkuupöytä on ,varustettu riittävän monella 'jalaksella. Leikkuu-

pöydän nostosylinteri on varustettu keyentävällä kierrejousella, Ke 
vennys on riittävä:. Ajon aikana ei ,voida suorittaa laonnostokelan 
asennon säätöä vaakasuorassa suunnassa eikä myöskään sen nopeuden 
säätöä. Näihin säätöihin tarvitaan työkaluja. Syöttökierukan sormien 
ajoitusta ei ;voida muuttaa. 'Sormien : ja niiden, ohjauslaakereiden vaiti;  
tammen on, helppoa. Oikean etuPyörän ulkorehna on liian lähellä 
jakolaitteen kärjen kautta: kulkevaa pystytasga ja vasemman pyörän 
ulkoreuna ulottuu jakolgitteen kärjen kautta kulkevan pystyfason ulko 
pudlelle. Jakolaitteet toimivat hyvin pystysSä viljassa. Pitkässä rako
viljassa ne eivät toimi tyydyftävästi. 

Kivikouru, on riittävän tilava ja helppo 'tyhjentää. 
Puintiväliä 'säädetään ohjaamosia hammaskåarelle JUkittavalia‘: käsi

viVulla. Pnintiväli vdidåan tårkistäa 'kelakamrnion' päädYisSä olevista 
tarkistusaukoista. 

Pnintikelah nopeutta Säätävän ketjupyörän vaihtaminen' on hieman 
hankalaa. 'Nöpehdet' ovat jokseenkin; riittäkät Olii kuitenkin ednksi, 
jo S 	saatäWin Vielä pienempi nopeOs kuin 22,3 rh/s". 

,Seulastori puhaltimen . .ilmaniäärä on "helposti säädettäyissä. Nöpens-: 
alue ori' jokseenkin 'riittäVä. 

'Ruhmensenla on kiinteä ndkkaseula, jota ' ei voida- säätää,' inufta 
se toimii keSkiinääräiSiSSä puintiolöisså Iverraten hyvin Eriköistapank,  
sissa ;tai' vaikeissa oloissa olisi eduksi, jos puimutiSsa olisi aäädettäVä 
ruhinensenla. ' Seuldjeri 'Irrottamineh ja vaihtaminen on h2ielko-lielp.-. 
pba. 

Rajaiset palautetaan puinti- ja olkikelojen. väliin. 
Viljasäiliön tilavuus on' riittävä Ja muoto kohtalaisen sopiva. :Mit-

tausten mukaan säiliöön -  mahtui - n. 22,  hl sekä: vehnää 'että kauraa. 
Näkyvyys ohjaainosta säiliöön'on hyvä.' Säiliö ei-  sanottavasti estä näky- 
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vyyttä taakse. . Säiliön -,täyttö ja tasauskierukka-. ei...täytä sitä aivan itäy-
teen kosteata viljaa .puitaessa. ; Tasauskierukka pyrkii rikkomaan jyviä 
viljan, :sisällä pyöriessään. Säiliön ,tyhjennysaika vaihteli' . käytännön 
työssä ,1 	...,2 1/4  min viljan puhtaudesta.. ja . kosteudesta riippuen. 
$äiliön puhdistaminen on hieman .hankalaa. Tyhjennystorven .käsittely 
on helppoa. Sen poistoaukon korkeus maasta ja ulottuvuus puimurin 
uloimman- kohdan ulkopuolelle ovat riittävät. Täynnä Oleva viljasäiliö 
nostaa puimurin painopistettä n. 24 ,To.. 

Varstasillan ja • kuljetustaSon puhdistaminen on melko helppoa. 
Kohlimen puhdistaminen on helppoa': Kohlimen puhdistusluukun ir-
rottaminen, on ',kuitenkin hieman. hankalaa. Viljan ja rajaisten siirto-
kierukat ja elevaattorit ovat kohtuullisen helposti puhdistettavissa. 

»Varokytkimet ovat jokseenkin riittävät.,  
Polttoainesäiliön tilavuus on riittävä. 
Pnimuriss.a. on 4 kerran päivässä voideltavaa nippaa, jotka ovat 

helposti voideltaviSsa. Huoltotoimenpiteet.. eivät =miten . aiheuta mai-
nittavia vaikeuksia, paitsi Moottorin voiteluöljyn - pois 'laskeminen, mikä 
on hieman' hankalaa 	 . . 

''Leikktinpöydän irrottamineri .vei 'yhdeltä' mieheltä aikaa' .n. 37 min 
ja: kiinnittämirien n. '40 min,. puintikelan vastaavasti' 	36 ja' n; 40 
min :ja varstasillan n. '7 ja n. 20 min: Kelaa poistettaes.sa  oli irrotet-
tava toinen etupyörä. Työt suoritti koetuttajan eduStaja., 

Puimurissa-  ori 12 hihnaa ja -2 ketjua. Niiden vaihtaminen ja kiriS-
täininen ei aiheuta mainittavia vaikeuksia. 

Työkalulaatikko on kooltaan , riittävä. 
Puimurin mukana ollut käyttö- ja huolto-ohje on hieman epätarkka. 
Mm suomenkielinen käännös ei.  vastaa . täy' siti alkuperäistä englan-

ninkielistä tekstiä'. 
Ajajan päksy ohjaamoon on, helppoa. Ohjaamo .ja siinä olevat hal-

lintabitteet ovat • tarkoituksen mukaiset, paitsi,.pnintikoneiston kytkiw 
vipu ja moottorin, pysäytip, jotka ovat hieman hankalat :käsitellä. Oh-
jaamossa on läinpörnittari ja .pOlttoaineinittari :sekä latauksen ja öljyn -
paineen merkkivalot. AjoaSento ja näkyvyys. terään samoin kuin seiso-
mismahdollisuus ;ovat hyvät. Moottorin lämpö ja pakokaasnt eivät 
häiritse ajajaa. Pakoputken . ääni estää kuitenkin , ajajaa riittävän hy 
via:1.mplemasta seulaston ja kohlimen pääkäyttöakselilla ,olevaa sakara-
kytkimen ääntä .. nikkenturnisen tapahtuessa. Melnn, kokonaisvoimak-
knus ajajan pään kohdalta mitattuna oli 139 sonia (98 dB.  (A) ). 
Melutaso ei ylitä N-käyrää.„ 	. . 

Ajovalot ovat -asetuksen • mukaiset ja valot yleensä riittävät. Olisi 
eduksi, jos 'puimuri .olisi-..varustettu suuntavaloilla•Puimurista puuttuu 
asetuksen vaatima merkintä. suurimmasta kulkunopeudesta. 
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Puimurin työturVallisuuteen 5 ) nähden esitetään vielä seuraavat 
huomautukset: 

Jakolaitteiden_ ja terän kuljetussuojukset puuttuvat. 
Puhdistus- ja säätöluukkujen läheisyydestä puuttuu varoitus: Älä. 

pane kättä aukkoon moottorin käydessä. Samoin puuttuu varoitus: 
Älä mene tukemattoman leikkunpöydän alle. 

Ohjaamon kaide on liian matala. Se ei ole kaksijohteinen ja lat-
tiatason jalkali.sta puuttuu. Portaiden kohdalla ei ole avattavaa kai-
teen osaa. 

jarrupOlkimet.ovat kosteina liukkaat eikä niitä ole varustettu jalan 
luiskahtanriista estävillä reunuksilla. 

Oikeanpuoleinen taustapeili puuttuu. 
Hallintalaitteiden selitykset ovat englanninkielisiä. 
Merkintä "STOPP" puuttuu moottorin :pysäyttimestä- eikä ,pysäy-

tihnuppi ole punainen. 
Leikkunpöytää ei voida mekaanisesti lukita yläasentoon." 
Alkusammutin puuttuu. 

TyöturvalliSutitta".koskeva årvostelit perustuu valmisteilla oleviin työturvalli- 
-situSmääräyksiiti. 	 . 

6) Koetuttajan ilmoituksen mukaan on Massey-Ferguson 186-puimuriin tehty' 
tai tullaan' tekemään koettiksen .jälkeen 'seuraavat muutokset: • 
Puimurit 'varustetaan 

asianmukaiSilla ' våroituksilla • ja 
— suomenkielisillä hallintalaitteiden selityksillä. 
Moottärin -Pysäytin-  varustetaan 'SeisStopp-merkinnällä ja pysäytinnuPpi maa-lataan 
Käyttöphjeta parannetaan. 
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Taulukko 4. .Tuloksi,: Massey-Ferguson . 18 6- 
Table 4. Results of performanee tests 
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Crop Varie1f .5  „ 1. -- 
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8. 69 11 Rypsi 	. Gruber.  2350 .5 680. -30 2,90 0,74 750 22,0 25 13 
8.69 2 Rape » 2 180 6 500 30 5,18 1;32 : 750 22,0 30 16 

» » 	» 3 » •  . .» 2 690 7 230 . 30 4-,45 -- 1,13 - 750 22,0^ 30 - 16 

12. 8. 69 1 Ruis - Rye Visa 5 570 8 065 30 1,70 '0,43 1.-180 34,6' 12 6 
» » 	» 2 » » 4 735 7 550 30 2,51 0,64 1 180 34,6 12 6 

13. 8. 69 3 » :» 	• 4 560 6590.25 3,66 0,93 1'180 34,6: 20 10 
» 	».,.» 4 » » 4 165 6 330 25 4,13 1,051. 180 34;6 20 10 

19. 8. 69 1 Syy§yehnä .Linna 5 105 5:156 20 2 97 0,76 1 180 34;6 10 3 
» » 	» 2 Winter » 4 795 4 460 20 4,77 1,211 180.34,6 10 3 
» » 	» 3 wheat » 2 240 3 670 20 8,28 2,10 1 180 34,6 10 3 

20. 8. 69 4 » » 4 165 5 560 15. 6,20 1,58 1 180 34,6 -. , 10 3 

21. 8. 69 1 Kaura Sörbo 7 030 9840 . ci :2;:74 gjo 1 010 29,6 16 5 
» » 	» 2 Oats » 6.490 10 300 .20 3,66 0,91 1:040 29,6 16 5 
» » 	» 3 » » 6 490 9 030 20 3,91 ,0,22 1„01.0 29,6 16 5 

28. 8. 69 4 » » 7 370 8 750 20 3,83 0,97 1 010 29,6 16 5 
» » 	» 5 » » 6 560 9 530 20 3,40 0,86 1 010 29,6 16 5 

1. 9. 69 1 Ohra Ingrid 6 125 3 540 20 4,39 1,11 1 000 29,3 7 3 
» » 	» 2 Barley » 5 850 3 520 20 4,62 1,17 1 000 29,3 7 3 
2. 9. 69 3 » » 6 000 3 810 15 3,98 1,01 1 000 29,3 7 3 
» » 	» 4 » » 6 060 4 190 15 4,53 1,15 1 000 29,3 7 3 

3. 9. 69 1 Kevätvehnä Svenno 4 200 5 880 20 4,96 1,26 1 180 34,6 8 3 
4. 9. 69 2 Spring » 3 990 5 590 20 4,80 1,22 1 140 33,5 11 3 
» » 	» 3 2vheat » 4 370 5 655 20 5,41 1,37 1 140 33,5 11 3 

1) Tämä koeajo on tarkoituksellisesti suoritettu liian nopeasti teho- ja tappio-
rajojen toteamiseksi. 

puimurin puintikokeista 
of Massey-Ferguson 186 combine-harvester 

Puitu viljamäStä 
Rales of otapa! 

kg h 
Puinti tappiot 
Grain losses 

. 	Siemenanalyysi % 
Derrription of sam.ple % 
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0 k 
kg/ha 
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1 730 4 195 2,42 0,13 0,17 0,05 0,35 8,2 97,0 2,1 0,8 0,1 6,2 2 850 8 575 2,98 0,34 0,27 0,18 0,79 47,2 96,2 2,0 1,6 0,2 6,3 3 020 8 180 2,69 0,39 0,09 0,14 0,62 16,7 96,0 2,1 1,8: 0,1 6,3 
• 

2 400 3 500 1,59 0,04 0,30 0,02 0,36 20,0 94,1 5,6 0,3 Ö 28,7 3 000 4 830 1,59 0,13 0,64 0,02. 0,79. 37,4 95,8 4,0 0,2 0 28,7 4.160 6200..1;45 , 0,16 1,44 0,16 1,76 , 	80,3 95,0 4,9 0,1 0 21,9 4 180 6 845 1,52 0,48 3,82 0,25 4,551) 18935 97,2 2,6 0,1 0,1 21,9 

3 850 3 900 1,01 0,05 0 0,01 0,06 3,1 94,9 4,7 0,4 0 16,4 5 795 5 415 0,93 0,14 0,06 0,01 0,21 10,0 96,3 3,2 0,5 0 16,4 4 635 7 780 1,64 0,75 0,75 0,05 1,55 34,7 95,3 3,4 1,1 0,2 16,4 5 520 8 820 1,33 0,43 0,33 0,03 0,79 32,9 95,8 3,6 0,5 0,1 16,5 • 

, 
4 870 .6680 1,40 0,06 0,17 0,06 0,29 20,4 90,2 6,5 3,3 0 21,7 5 820 9 460 1,59 0,06 1,20 0,11 1,37 89,0 89,9 5,8 4,2 0,1 21,7 
5 380 9 040 1,39 0,30 0,61 0,08 0,99 643 86,4 8,7 4,9 0 	• 21,7 7 030 8 675 1,19 0,85 1,33 0,05 2,23 164,5 92,9 3,5 • 3,6 0 23,0 5 620 8 280 1,45 0,23 0,59 0,04 0,86 56,4 94,5 2,9 2,6 0 23,0 , 
5 780 3 995 0,58 0;43 0,26 0,08 0,77 -47,2 9833 1,3 0,4 0 20,6 5 740 4 250 '060 1,00 0,57 ' 0,15 1;72 100,8 9837 1,0 0,3 0 20,6 5 030 3 860 0,63 0,11 0,11 0,03 0,25 15,0 28,8 0,9 0,3 0 23,5 5 970 4 845 0,69 0,17 0,30 0,02 0,49 29,7 98,3 1,4 0,3 0 23,5 
5.220 7 500 1,40. 0,93 0;60 0,08 1,61 67,6 96,6 1,8 1,6 0 31,1 4 810 6 860 1,40 0,49 0,36 0,19 1,04 41,5 97,5 1,2 1,2 0,1 29,1 5 880 7, 900 1,29 1,54 0,35 0,21 2,10 91,7 97,9 1,0 1,1 0 29,1 

1) This test run is purposey carried alli al too fast travel speed in order to deternme the 
output and loss lir/1ns. 
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Arvostelu 
Sampo 30 
Moöttörin (kulmavaihteen akselin) teho ja polttoaineen kulutus 

käyvt ilmi seuraavasta yhdistelmästä:.  

Kulmavaihteen akselin teho 
hv 

Eevel gear shefi-hp 

Moottorin 
nopeus 

Engine speed 
r/min 

Polttoaineen kulutus 
Ferel constallpiion 

gihvh 
1/11 	 glbpl, 

Vertailutuloksia 
gihvh .9 

Comparaiire 
resulis gibpb 5 ) 

49,1') (100, %) 2) 2 400 11,7 198 184 
41,7 ( 85 %) 2 450 9,9 196 186 
31,4 ( 75%) 2 475 7,9 208 196 
20,9 ( 50 To) 2 510 6,1 232 226 
10,4 ( 25 %) 2 510 4,5 362 341 

Suhdeluku 
Ratio 105,5 100 

Kahden tunnin kokeen keskiarvo. 
Mean result of two-hour test. 
Prosenttia kahden tunnin kokeen keskiarvoksi saadun tehon vääntömomentin 
arvosta. 
Per cent of torque value of mean result of twozhour test. 
Tutkimuslaitoksella tähän mennessä samaan tapaan jarrutetun 11 .leikkuupui-
murin,  dieseltnoottorin polttoaineen' kulutusten (g/hvh) leskiarvot. 
Figures represent the means of fuel consumption (glhph) of 11 combine 
diesel engines brake tested in the same way at the research institute up to 
the ,  present. 

Moottorin tehoa voidaan pitää jokseenkin riittävänä. 
Moottorin nopeuden 2 400 /min lisäys oli 4,59 % kuormituksen 

'vähetessä 100 %:sta 25 %:iin. Tutkitun 13 puimurin moottorin . sää.-
timien .vastaavien lukujen keskiarvo on 5,44 %. Edullisin lisäyspro-
sentti on ollut 3;25 ja epäedullisin 8,42. 

Polttoaineen ominaiskulutus (g/hvh) on käytetyn laskutavan mu-
kaan 5,5 % suurempi kuin jarrutettujen moottoreiden keskiarvo. 
Edullisin kulutuksen suhdeluku on 16,7 % pienempi ja epäedullisin 
27,0 % suurempi kuin keskiarvo. 

Polttoaineen kulutus 75 %:n kuormituksella on 7,9 litraa .tun-
nissa. 4 ) 

Tuloksia puintikokeista esitetään taulukossa 5. Lyhyillä koemat-
koilla suoritettujen puintikokeiden perusteella arvioitiin puimurin te-
hon olevan ruista puitaessa n. 4 000 kg tunnissa ja muita viljalajeja 
puitaessa vaihtelevan n. 5 300 . . . 6 500 kg/h puintitappioiden vielä 
pysyessä kohtuullisina ja eri viljojen jyvä-olkisuhteen vastatessa puinti- 

4 ) Käytännön kokeiden perusteella on arvioitu ajopuimureiden moottoreita yleensä 
käytettävän enintään n. 75 To kuormituksella. 
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koealöjen keskimääräisiä suhteita: Puintiolot olivat kokeiden aikana 
edulliset.- Ilman lämpötila vaihteli -I- 1-4 ...-28°-C, suhteellinen kos-
teus 30 ... 70 % ja olkien kosteus 28. .. 71 %. . 

Puimuri toimi kokeiden. aikana.  hyvin. Puitititehoa tajoittavana 
tekijänä Oli, kuten puimureissa yleensäkin, • lähinnä kohlimen 'erottelu- 
kyky. 	. 

Puimuri''on rakenteeltaan sopivan Matala. Painopisteen sijainti on 
muuten edullinen paitsi, että•'se viljåsäiliön täynnä '011esSa. • "on melko 
korkealla. Painon jakautumista ja painoa renkaiden kököön nähden 
voidaan pitää -jokseenkin -sopivana. 

Maavara on jokseenkin riittävä. - 
Kääntösäde on riittävän pieni: ja Ohjausj-arrut riittävän tehokkaat. 

Ohjaaminen on riittävän kevyttä.' 
Suurin ajonopeus on maatiellä ajoon pienenlainen. Ajonopeudet 

ovat Muuten sopivat. 	 • 
Leikkuupöytä on varustettu kahdella säädettävällä.jälakSella: öliSi 

eduksi, - jos siinä olisi Myös tukijalaksia. Laonnostbkelan asent6a vaaka- 
suorassa suunnassa samoin kuin sen nopeutta voidaan säätää Ohjaa-
mosta 'ajon . aikana.. Syöttökierukan• sormien ,ajoitusta voidaan nituttaa. 
Sormien ja niidenohjauälaakereiden vaihto' on 'helppoa. • 

Yleensä jakolaitteet toimivat tyydyttävästi ja.' 'pitkää, laköista 
puitaessa jokseenkin hyvin. Jyrkähköjä käännöksiä- lyhyessä • viljassa 
tehtäessä , he -, pyrkivät tallaamaan viljaa -alleen. EtupYörien, mlkoreunat 
ovat riittävän paljon jakolaitteiden kärkien kautta kulkevien pysty 
tasojen sisäpuolella. 

Kivikouru on riittävän -tilava, mutta . hieman -hankala ,tyhjentää. 
Puintiväliä säädetään yhdellä han-imaskaarelle lukittavalla. vivulla 

ohjaamosta. Puintiväll,  voidaan tarkistaa kelakammion päädyiSsä ole: 
vista tarkistusaukoista. 

Puintikelan nopeutta säätävien kiilahihnapyörien vaihto on hanka-
laa. Nopeudet ovat jokseenkin riittävät. 

Seulaston puhaltimet ilmarnäärä• ja ilman suunta ovat helposti 
säädettäVissä. Ruumenseulan säätäminen on hankalahkoa: -Senlojen 
irrottaminen ja vaihtaminen on :melko helppoa-. 

Rajaiset 'palautetaan puinti- ja.: olkikelojen väliin. 
Viljasäiliön tilavuus on 'riittävä ja, muoto kohtalaisen söpiva. Mit-

tatisten -mukaan säiliöön mahtui n: 16 hl: vehnää "tai . n. 14,5: hl 
raa. Näkyvyys ohjaamosta viljasäiliöön on hyvä. Säiliö :ei Sanottavasti 
estä näkyvyyttä taakse. Säiliö täyttyy tyydyttävästi; Säiliön tyhjennys:  aika vaihteli käytännön työssä n. 1 34 ... 2 min viljan puhtaudesta 
ja kosteudesta riippuen. Säiliön puhdistaminen • on' helppoa irrotetta- 
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van pohjakierukan ansiosta. Tyhjennystorven käsittely on helppoa. 
Sen poistoaukon korkeus maasta ja ulottuvuus puimurin uloimman 
kohdan ulkopuolelle saisivat olla hieman suuremmat. Täynnä oleva 
viljasäiliö nostaa ,puimurin .painopistettä n. 66 To. 

Varstasillan ja viettopinnan puhdistaminen •on hieman hankalaa. 
Kohlinten puhdistamista varten on olkikuvussa luukku. Viljan ja ra-
jaisten siirtokierukoiden alla on yhteinen irrotettava luukku. Myös 
elevaattorit ,ja viljaa säiliöön nostava kierukka ovat kohtuullisen hel-
posti puhdistettavissa. 

Polttoainesäiliön tilavuus on riittävä. Säiliö on melko korkealla. 
Puimurissa on 11 kerran päivässä voideltavaa nippaa, jotka ovat 

helposti yoideltavissa ajomuuttimen kahta nippaa lukuunottamatta. 
Muiden huoltotoimenpiteiden suorittaminen ei aiheuta mainittavia vai, 
keuksia. 

Leikkuupöydän irrottaminen vei yhdeltä mieheltä aikaa n. 36 min 
ja kiinnittäminen n. 42 min, ppintikelan vastaavasti n. 60 ja n. 47 
min ja varstasillan n. 17 ja n. 71 min. Työt suoritti koetuttajan 
edustaja. 

1.31.1imurissa on 12 hihnaa ja 3 ketjua. Niiden kiristäminen ja vaih-
taminen ei ajonopemlen muuttimen hihnaa lukuunottamatta aiheuta 
mainittavia vaikeuksia. 

Työkalulaatikko on kooltaan riittävä. 
Puimurin mukana ollutta käyttö- ja huolto-ohjetta voidaan pitää 

asian mukaisena. 
Varokytkimet ovat riittävät. 
Ajajan pääsy ohjaamoon on helppoa. Ohjaamo ja siinä 61evat hal-

lintalaitteet ovat jokseenkin tarkoituksen mukaiset. Ohjaamossa on 
lämpömittari sekä latauksen ja öljynpaineen merkkivalot. Ajoasento 
on melko hyvä ja näkyvyys terään tyydyttävä. Seisomismahdollisuus 
on hyvä. Moottorin lämpö ja pakokaasut eivät häiritse ajajaa. Melun 
kokonaisvoimakkuus ajajan pään kohdalta mitattuna oli 132 sonia 
(97 dB (A) ). Melutaso ei ylitä N 95-käyrää. 

Ajovalot ovat asetuksen mukaiset ja valot yleensä riittävät. Pui-
muti on varustettu smintavaloilla. Puimurista puuttuu tieliikennease-
tuksen vaatima merkintä suurimmasta kulkunopeudesta. Takaheijasti-
met ovat liian pienet. Jos puimuri varustetaan silppurilla, on puimu-
rin takaosan kummallekin puolelle kiinnitettävä sivulle suunnatut kel-
taiset heijastimet. 

,Puimurin työturvallisuuteen 5 ) nähden esitetään vielä seuraavat 
huomautukset: 

Terän ja jakolaitteiden kuljetussuojukset puuttuvat. 
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Puhdistus,. ja ,•säätölnukkujen- läheisyydestä puuttuu varoitus: Älä 
pane kättä- aukkoon..moottorin käydessä. 

Ohjaamon kaide on liian -matala: Se- ei. ole ,kaksijohteinen eikä, 
låttia. tasoa , ole varustettu jalkalistalla: :Portaiden kohdalla ei ole avat-
tavaa -kaiteen osaa. 

Oikeanpuoleinen taustapeili puuttuu. 
Istuimen pehmikkeen tuuletus ei ole riittävä. Istuinta 	ole va- 

rustettu tarkoituksen mukaisella jousituksella ja , vaimennukSella eikä 
sen asentoa pituussunnassa voida säätää ilman työkaluja. 

Merkintä, joka ilmaisee suuntavalojen valitsiMen asennot ja valo-
jen vastaavan toiminnan, puuttuu. 

Alkusammutin puuttuu. 

TYöturvallisuutta. koskeva arvostelu, perustuu aImisteila oleviin työturvälli-
suusniääräyksiin. 
Koetuttajan ilmoituksen mukaan on Sampo 30-puimuriin tehty koetuksen 
jälkeen seuraavat nututokset: 

takabeijastimiar on suUrennettu 
— laonnostokelan kehänopeutta- on pienennetty. Uusi nopeus on 0,67 

2,02 m/s 
—• yiljasäiliön iyhjennyskierukan poistoaukon alareunan korkeus maasta , on 

270 cm- ja ulottuvuus puimurin uloimman kohdan ulkopuolelle on 141 cm. 
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Taulukko: 5.. Tuloksia Sampo ;30- 
Table 5 Reszelts of-Performance tests 
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, 	Crop : . 
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Vendely .: 

. 
i',, 	' 

.--„ 
O'g'` gi-,....,  g. 	Ei -5, ...:1,.., ..  , 

4. 8. 69 1. Rypsi Gtuber 2 530 69.15,  30 1,21 0,32 1 000 23,6 26 16 
» '>> ' ii ' 2 Rtip'e ' -ii-  2770 6 90 30 175 045 100 236 26 16 
» » 	» 3 » » 2 680 6 720 30 3,35 0,87 1000 .23,6 26 16 

- 
12. 8. 69 1 Ruis - R. ye Visa 4 480 6 840 30- 2,86 0,75 1,20Q 28;3 10 7 
» » 	» 2 » » 4 595 6 660 '30 3,23 0;84 1200 :28,3,  10 7 

13. 8. 69 3 » »" 3,910 5 410 30' . 3,97 0,99 1 200 28;3 10 5 

19. 8. 69 
» » 	» 

1 
2 

Syysvehnä 
Winter. 	' 

'Linna; 
'.»- 

4080 
6 200 

3- 455 
'5880 

20- 
20 

2;98 
2,81' 

0,78 
0;73 

1 235 
1 235 

29;1, 
29;1 

13 
13 

7 
7 

» » 	» 3 2cheat » 4 630 4 720 20 4,07 1,05,1 235 29,1 13 7 
20. 8. 69 4 » » 3 680 4 275 20 5,18 1,35 1 000 23,6 17 10 
» » 	» 5 » » 6 125 5 550 20 4,09 1,06 1 000 23,6 17 10 

21. 8. 69 1 Kaura Sörbo 7 025 10 330 20 2,44 0,63 1 000 23,6 9 4 
28. 8. 69 2 Oats » 7 090 9 880 20 1,73 0,45 1 470 34,7 13 7 
» » 	» 3 » >> 7 100 10 310 20 2,74 0,71 1 470 34,7 13 7 

2. 9. 69 1 01-na Ingrid 6 150 3 395 15 2,43 0,63 1 260 29,7 9 4 
» » 	» 2 Barley » 5 450 3 260 15 3,00 0,78 1 260 29,7 9 4 
» » 	» 3 » » 6 675 5 175 15 3,98 1,04 1 260 29,7 9 4 
» » 	» 4 » » 7 180 5 055 15 4,24 1,10 1 260 29,7 9 4 

3. 9. 69 1 Kevätvehnä Svenno 3 695 5 100 20 3,42 0,89 1 490 35,1 10 6 
» » 	» 2 Spring » 4 640 5 695 20 4,21 1,09 1 490 35,1 10 6 
» » 	» 3 wheat » 3 630 5 230 20 3,85 1,00 1 490 35,1 10 6 
4. 9. 69 4 » » 4 040 6 575 15 2,80 0,73 1 490 35,1 9 4 
» 	>> 	» 5 » » 4 230 5 850 17 4,00 1,04 1 490 35,1 9 4 
» » 	» 6 » » 4 440 6 175 17 3,13 0,81 1 490 35,1 9 4 

1) Tämä coeajo on tarkoituksellisesti suoritettu liian nopeasti teho- ja tappio 
rajojen toteamiseksi.  

puimurin puintikokeis ta 
of Sampo 30 combine-harvester 
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green: .2 -9 a.k• kg/ha -:': ' 	
-, 9 1 `'>° 1 

:a 
°.:k1  ' 

Ti ...x 

795 2 185 2,73 0,14 0,10 0,04 0,28 7,1 95,3 3,9 0,8 0 5,9 1 240 3 150 2,49 0,93 0,27 0,18 1,38 38,3 96,5 3,3 0,2 0 5,9 2 320 5 910 2,51 0,45 0,41 0,17 1,03 27,8 97,9 1,7 0,3 0,1 5,9 
3 330 5 120 1,53 0,13 0,17 0,19 0,49 22,0 • 96,7 3,1 0,1 0,1 29,2 3 810 5 640 1,45 0,09 0,69 0,35 1,13 52,0 98,6 1,4 0 0 29,2 3 810 5 360 1,38 0,10 0,65 0,19 0,94 36,8 97,8 2,1 0,1 0 29,1 
3 165 2 685 0,85 0,08 0,03 0,01 0,12 4,9 97,5 1,4 1,1 0 15,9 1515 4 310 0,95 0,30 0,05 0,01 0,36 22,3 97,9 1,2 0,9 0 15,9 1840 5 050 1,02 0,95 0,17 0,02 1,14 52,7 97,8 0,9 1,2 0,1 15,9 4 975 5 760 1,16 0,15 0,12 0,07 0,34 12,5 98,6 0,8 0,4 0,2 15,0 5 495 5 940 0,91 0,19 0,14 0,07 0,40 24,5 98,6 0,8 0,6 0 15,0 
1- 355 6 610 1,47 0,05 1,11 0,69 1,85 130,0 95,9 1,5 2,5 0,1 22,2 S 125 4 430 1,40 0,25 0,62 0,03 0,90 63,7 94,5 3,5 2,0 0 22,2 1- 930 7 450 1,45 0,34 2,09 0,04 2,47 175,5 94,7 3,4 1,9 0 22,2 
1 875 2 175 0,55 0,28 0,08 0,08 0,44 27,1 99,2 0,3 0,5 0 23,5 220 2 580 0,60 0,55 0,20 0,17 0,92 50,1 99,5 0,2 0,3 0 23,5 i 745 5 500 0,77 0,41 1,93 0,07 2,41 161,0 99,3 0,3 0,4 0 23,5 ' 690 5 780 0,70 0,46 2,10 0,10 2,66 1) 191,0 98,9 0,3 0,8 0 23,5 
. 255 4 575 1,38 0,18 0,44 0,43 1,05 38,8 98,5 0,9 0,5 0,1 30,4 970 6 960 1,23 0,24 1,50 0,32 2,06 95,5 97,2 1,0 1,8 0 30,4 580 5 295 1,44 0,21 0,72 0,54 1,47 53,4 98,3 0,8 0,9 0 30,4 , 910 4 820 1,63 0,22 0,74 0,24 1,20 48,5 98,5 0,7 0,8 0 28,5 . 330 6 160 1,38 0,28 1,12 0,27 1,67 70,6 98,0 1,0 1,0 0 28,5 545 5 100 1,39 033 1,36 0,19 1,88 83,5 97,9 1,3 0,8 0 28,5 

1> This test run ts purposely carried out at too lasi travel speed in order te determine the 
the' Otttf2Ut'if,ä'.'löir 	 " 

. 	Helsingissä huhtikuun .15 päiiiänä 1970: 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 



„ 
Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten 'jit luirhauttavien tietojen 
syntymisen estämiseksi koetus• ja tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja-  tutkimustuloksia 
ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 

erikseen antamaa kirjallista; lupaa. 

'Helsinki :1973. Valtion painatuskeskus 


