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MB. i!ltivV-lyla.
. .te,
Pleyi:Vlate-traktori on 27Pyöräinen::..Sitä ohjataan taaksepäin suunnatuista kUiji'sta: Moottori on sijoitettu kUlkäilYörien eupuolelle. Vaihdelaatikko• ja
tasäuspyöl-äs#.1,,„pir,at,koteleituina kulkupy,örien akselin, päällä. Akseliin- on
johon työvälineet suoraan tai erityisellä työvälinelkiinnitetty
kiinnitetään. '1'i-åkto:ri,-iSsa.:- on kahden eiti. tehtaan. 1;7,4den
MistaMia. Meötteita,;.lVIOOttei'it';Ovat '1#syliritei7iSiä,
Teirien.,-nierittoil'-.on-.. englantilainen
rrietkkineri,:: ja-"thinen,.aniäikkalainen Briggs Stratton
2eho:ksi;•on,mocitterin valmispuhdiStUs,;;ta.,
.41,5 :1'0', kkerroslnyUlla;
taja
pahtuu öljy.-Lilmanpuhdistimella. Kaasutin on Zenith'in valmistama. Kierroskeskipäkiiisrhållhieri. kiei-i•eslrikUa.
jauskurjessa olevalla ,vivulla. Sytytys toimii .;!Argo,na.äini
d•EY.'itä.,'.irairten- on VauhtitiYöl•ääri "Soitettu' siivet, jotka. puhaltavat ilman
rautapellistä tehtyä johdirita pitkin sYlinterin pään 'jä0clYtysriPOihin, leampikätnnio ori osaksi täytetty öljyllä, ja voitelu tapahtdu'.
Bx;igåS 'Stratton-moottori on pääasiassa.- edellisen kaltainen.: -Sen sylinteon 377 em3 ja ilmoitettu teho 6 hv kierrosluvulla 3200 kierr.fmin.
rin
.

:ZuniipV311113 seka auralla 1autasakeela ja'kultivaattori haralla Varfistettnna.
••,1lirian.33konelta.
'olleine työviillneineen. (vrt. s. 5).
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Voiman siirto kampiakselilta vaihdelaatikkoon tapahtuu hihnan välityksellä. Hihna on traktorin seisoessa löysällä, ja kiristetään se liikkeelle lähdettäessä kiristyspyörällä. Moottoria voidaan hihnapyöränsä (läpimitta 102

Kuva 1, 13MB Plow-Mate,
mm ja leveys 70 mm) avulla käyttää myös paikallisena voimakoneena. Vaihdepyörästöstä voima siirtyy tasauspyörästöön ja siitä edelleen hammaspyöräparin välityksellä vetopyöriin. Vaihdelaatikossa on ohjausjarrut, jotka_
toimivat vaihdelaatikon öljyssä hihnajarrun tapaan ja jarruttavat erikseen
kumpaakin kulkupyörää. Hammaspyörästöt ovat täysin koteloituja. Vaihdelaatikko on osaksi täytetty öljyllä. Kulkupyörinä ovat joko ilmakumirenkaat
(6,00-22") tai teräspyörät (vanteen läpimitta 810 mm, leveys 103 mm ja piikkien korkeus 60 mm). Teräspyöriin voidaan kiinnittää toinen yhtä leveä
plikeillä varustettu rengas levikkeeksi. Traktorissa on 2 vaihdetta eteenpäin.
ja peruutti.$vaihde.
Traktorin mukana olivat seuraavat työvälineet: 7" ja 11" aurat, kultiva,attori-hara, lautasäes ja jyrä.
Tärkeimmät mitat;
J. A. P.-moottorilla varastettu traktori.

Sylinterin tilavuus
Hihnapyörän läpimitta
»
leveys
normaali kierrosluku

412 ems
102 mm
70 »
2000 kierr./min..

Nopeus kumipyörillä ilman liukumista moottorin kierrosluvulla 2000 kierr./min.
2,3
vaihde I
km/h1)
3,6
vaihde II
2,4
peruutusvaihde
335
kg
Traktorin paino kumipydrillä
339
» teräspyörillä
670 . . 1050 mm
Raideväli /vapaasti säädettävä rajoissa
6,00-22"
Renkaan mitat
810
mm
Teräspyörän läpimitta
8
1
Polttoainesäiliön tilavuus
Briggs Stratton-moot(orilla varustettu traktori
eroaa edellisestä seuraavilta mitoiltaan:
377 ems
Sylinterin tilavuus
2700 kierr./min.
'Hihnapyörän normaali kierrosluku
Nopeus kumipyörillä ilman liukumista moottorin kierrosluvulla 2700 kierr./min.
2,7 km/h
vaihde I
6,4 »
vaihde II
2,8 »
peruutusvaihde

Kuva 2.
Iron Horse.
Iron Horse-traktori on pääasiassa edellisen kaltainen. Huomattavin eroavaisuus on kytkimessä, voimansiirtimissä ja ohjauksessa.
Kampiakselin jatkeena on keskipakoiskytkin, joka kytkee moottorin vaihtaistoon lisättäessä kierroslukua. Kun kierrosluku laskee tyhjänäkäynniksi,
kytkin irtaantuu. Vaihdepyörästöstä tulevan akselin takapäässä on hihnapyörä (läpimitta 101 mm, leveys 98 mm). Samalla akselilla on lderukka, joka
välittää liikkeen poikittaisakselille, jolla on kierukkapyörä. Tällä akselilla
on kaksi sakarakytkintä, joita voidaan hoitaa kurjessa olevilla vivuilla. Liike
siirtyy edelleen sakarakytkimistä kumpaankin kulkupyörään ketjuvälityk1) Kilometriä tunnissa.

sellä. Ketjut ovat osittain suojatut valurautakoteloilla. Suorassa ajossa molemmat kytkimet ovat kytkettyinä. Käännettäessä irroitetaan toinen kytkin,
jolloin vain toinen pyörä vetää.
Moottori on samanlainen J.A.P.-merkkinen moottori kuin edellisessä
BMB:n traktorissa.
Traktorin mukana olivat mm. seuraavat työvälineet: 10" aura, lautasäes,
kultivaattori-hara, peruna-aura sekä istuimella ja väliaisalla varustetut
peräpyörät.
Tärkeimmät mitat:
Hihnapyörän läpimitta
101 mm
»
leveys
98 »
normaali kierrosluku
2000 kierr./rnin.
Nopeus kumipyörillä ilman liukumista moottorin kierrosluvulla 2000 kierr./min.
vaihde I
2,3
km/h
vaihde II
3,7
»
vaihde III
6,1
»
peruutusvaihde
2,5
»
Traktorin paino
400
kg
Raideväli vapaasti säädettävä rajoissa
610. .. 915 mm
Renkaan mitat
6.00-22"
Teräspyörän vanteen läpimitta
763
mm
leveys
103
»
leveys levikkeineen
200
»
piikkien korkeus
50
»
piikkien leveys
125
»
Polttoainesäiliön tilavuus
5,3
1

Kuva 3.
Bolens Huski HE.
Bolens Huski HB-Itraktori on edellisiä pienempi ja eroaa niistä kytkinten, voimansiirtimien ja ohjauksen puolesta.

Moottori on- ilmalla jäähdytettävä 1-sylinterinen, 4-tahtinen Briggs
Stratton-Merkkinen'benaiinimoottori. Sen tehoksi on ilmoitettu 3 hv.
Voiman- siirto tapahtuu kampiakselilta hammaspyörävälityksellä ensirnrnäiäelle , Väliakselille ja tältä ketjnvälityksellä toiselle väliakselille. Tällä
akselillä on kumpaakin kulkupyörää varten kartiokytkin, jolla voidaan erikseen :Siirtää liike kumpaankin pyörään. Kytkimet toimivat täten samalla
'
ohj auslaitteina:
Liike siirtyy kytkirnistä edelleen kulkupyöriin ketjuvälityksellä.
Ensimmäisellä väliakselilla on pieni hihriapyörä, (läpimitta 63 mm, leveys,50 mm), jonka kierrosluku on n. 410 kierrimin moottorin kierrosluvun
ollessa n. 2440 kierr./inin...
Traktorin mukana oli seuraavat työvälineet: 8" aura, 8-kiekkoinen lautasäes, Plikkiäes, 3-rivinen kylvökone sekä haran runko, johon voidaan kiinnittää erilaisia haran ja kultivaattorin teriä.
Tärkeimmät mitat:
Traktorin paino
Raidevälin säätä 50 mm:n välein
Renkaan mitat
Nopeus
Peruutusvaihdetta ei ole.

215
kg
840-1220 mm
5.00-12"
km/h
n. 3

2. Kokeet.
Kokeet suoritettiin tutkimuslaitoksella Malminkartanossa vuonna 1948.
Nekäsittivät jarrutus- ja rvetokokeita sekä työkokeita käytännön olosuhteissa. 'Plow-Mate-, .ja Iran Horse-traktoreita: käytettiin työhön n. 75 t ja
Bolens'Huski-traktoria n. 25 t.
Jarrut us- ja vet okokee t. Moottorin tehon ja polttoaineen kulutuksen -.mittaus suoritettiin. vesijarrulla. Vetoteho -ja -voima määrättiin
vetäMällä knörmitettua rekeä.'
J A.P -Moottorin Suurimmaksi liihnapyörän
4;74 hv kier, tehoksi- Saatiin —
n..2000,kiertiriiin.1;) Polttoaineen kulutus oli tällä: teholla 355
rosluvun
g/hvh. (gramaa heVosvoirnaa ja tuntia kOhden),ja n,,70 d/i:n. teholla 370g/livh
Briggs 'åtratton-moottorin
eli. ; n. 1,7. litraa tunnissa. Suuremman
suurimmaksi-tehoksi 'mitattiin 6,03 hv kierrosluvulla 2775 kiert./min polttoaineen kulutuksen -011essa 362 -g/hVh.. Pienemmän (Belens,' HuSki) Briggs
Stration-möottorin tehoa ,ei hihnapVörän pienuuden ja pienen,kierrosluvun
'vuoksi voitu mitata. Raskaanlaisessa työssä (aestys lautasäkeella) polttoaineen ; kulutus olin. 740 g eli n., 1 litra :tunnissa..
Vetokokeissa kaikki traktorit osoittautuivat liian keVelksi. Pyörä- ja
muita. 'lisäpainoja käyttämällä saatiin ,niille ,tosin tarpeeksi painoa, mutta
silloin tuli-niiden käsittely ja ohjaus-raskaaksi. Painoja :oli.yreensä lisättävä niin paljon, että traktorien paino kaksinkertaistni, ennenkuin; traktorien
pyörät lakkasiVat=pyörimästä paikallaan. Tällöin saatiin 'traktoreista paras
vetovoima, ja, useimmista myöS paras,,yetoteho. :Työskentelyn kannalta sopivimpana voitaneen, pitää n. 1110 kg:n lisäpainoh käyttöä. Taulukko 1 osoittaa
eri traktorien vetovoimat ja nopeudet ilman lisäpainoja ja n. 100 kg:n lisä'painoa - käyttäen- sekä .taulukko2 suurimman vetovoiman ja sitä vastaavan
lisäpainon„Yetovoimat , on mitattu heinänurmella tiiviinlaisella hietannaalla-.`
1)

Traktorin -valmistaja ja myyjä ovat. virheellisesti ilmoittaneet tehoksi 6 hv.

. Taulukko 1 Vetovoimat ja niitä Vastaavat nöpaudet.
Traktori, varustettuna 100 kg:n
llsapalnolla

' Traktori, ilman
Traktori
,'pyörillä
33MBALAS:1?:
13/iä/13.16t1.
Ön "Horåe'

254

vetovoima kg
xiopeuOnn/k
vaihde
- vetovoima kg
.'nopelie km/h
vaihde
vetoyoima- kg
nopeus -km/Ii
' vaihde

-

kumi-,
pyörillä

• ,teräs• pyörillä.'

140
1;8

207
1.8

iso'

303

2.9

265
1.5
I

, 3.4

II

'Bolens., Iluski

kumi; '
pyörillä 220 :
' :1:2
1.
230
2.2 .
II
226

115
2.6

, 150

2:7-

, Taulukko 2 Suurimmat vetovoimat 1 vaihteella.
Teriispyörillä •
Traktori,

133,1B/J.A.P.•
.... . ..
BMB/Br. Str:
......
Iron Horse ........:,
Bolens Husid

suurin
-vetovoima
kg

Kundpyörillä

. lisäpainot
kg

suurin
vetovoima
kg

lisä-

- 312
375
'290

.264 •
271 ,
265'.
s 202

' 350: •

ainot
kg

S'is

190'
300

1.

T y ö'kokeis sa käytettiin traktorien Mukana seuranneita työvälineitä. Kynnös.sä traktorit osoittautuivat liian heikoiksi ja keveiksi jo keskijäykälläkin maalla,. ja , mäkisillä mailla ei "kyritö onnistunut edes keveähkös.sä maassa .Erityisesti. Bolens Huaki-traktorin Pienet
luistivat ja kaivautuiVat helposti. Kevyeliköllä kivettömällä 'maalla. saatiin
Plow-Mate- ja Iron • Horsetraktoreilla 'lähes tyydyttävää ,kynnöstä; kun
käytettiin nj- 100 kg:n lisäpainoa:ja ma nollassa kosteaa teräSpyöriä. KyntösYvyys oli tällöin n. 17 cm ja /villan leveys n. 26 cm; Traktorien käsittely on
melko raskasta, etenkin kun käytetään lisäpainoja, jotka .kynnössa. ovat
välttämättömiä. Plow-Mate-Itraktorin ohjaus on -helpointa, koska. siinä On.
tasauspyörästö ja ohjausjarrut. Iron Horse- ja Bolens.'Huski-traktorien
ohjaus 'on huomattavasti vaikeampaa
•
Äestyksessä käytettiin lautasäestä; joka toimi tyydYttävästi., Haluttaessa'
syvempää muokkausta luistivat .traktorien pyörät. Traktoreiden ohjaus on
äestykse.ssä, helppoa ja käsittely verraten kevyttä. .
.Harauksessa on ,kaikkien kökeiltujen .pienoistraktoreiden ohjaus varsin
vaikeata Tottunutkaan ajaja ei voi ohjausta - suorittaa yhtä tarkasti kuin
käsi tai lievosharalla. Kaikkien traktoreiden'haroista puuttuivat myös suojakiekot.
low-Mate-traktorin hihnapyörä .on sijoitettu niin, että sen käyttö on
hankalaa. Myös hihnapyörän .keskustaa . korkeammat syrjät hihnan ohjaamista varten ovat haitalliset kun traktoria käytetään paikallisena voimako—
neena. J.A.P.-moottorin
, sylinteri - kului huomattavasti kokeiden aikana.

Traktorista pinittuu,alasrkäännettättä etutuki,,jenka varassa 'traktori pysyisi tasapainossa esim tYökonetta kiinnitettäeSsä.
, että sitä on
Iron Horse-trakterin _ hihnapyörä on myös Sijoitettu
hankala käyttää. J.A.P.-inciettörin sYlinteti kului tässäkin traktorissa• huomattavasti kokeiden aikan... Ketjuvälitys,,poikittaisakselista kulkupyörlin
on puutteellisesti'koteloitu, ,joten koteloon joututra hiekka yrn kuluttaa,,Veirnansiirtolaitteita, etenkin kun kotelon pohjassa ei ole ankkcia, josta hiekka
'voisi. Varista ulos.,' Osaksi tästä johtuen ketjupyörät. kuluivat.s.hudmattavasti
keetuksen aikana. Sakarakytkimet, jotka siirtävät liikkeen ktilkupYörlin,
ovat'-myös puutteellisesti koteloidut 'eivätkä likaanntittuaan toimi tyydyttävästi: Teräspyörierrplikit ovat liian leveät ja tukkeutuvat sen vuoksi'helposti eivätkä'uPpoa Maahan. 'Kaastittinien säätiivaijeri ei kestä. Traktorista
puuttuu alas-käännettävä;,etuttiki. Kokeiden aikana pääsi 'kYtkinteen öljyä
karnpikarniniosta känipikainrinon ja -kYtkinkainrnion välisten kiinititYsruuvien:löystYmisen- vuoksi:.
Bolena Iluski-traktorin pYörien hiistuninen johtuu pääasiassa pyörien
pienuudesta. Samasta syystä vaikeutuu .myäs traktorin ohjaus etenkin epätasaisella ',maalla. Traktorin' ohjaus" on :ohjäiskytkimellä muutenkin hankalaa. Voirnanalirtoketjut. ovat 'liian Matalalla koskettaen. helposti ,maata.
Raidevälin muutto' on verraten hankalaa. Traktorin vallidettavien ja siirrettävien osien kiristysruuvit ovat heikot Pultteja ja intittereita on Myös
turhan Monta kokoa. TYökålulaatikko puuttnu. Bensiinisäiliö ön'llian matalalla, mistä johtuu, että jo loivahkoSsa ylämäessä polttoaineen pääsy kåastittimeexi estyy.: Traktorista puuttuu alas käännettävä ettittiki.

3. Loppuarvostelu.
13MB .Plow-Mate. .

Ilmoittaja: Keskus osuusliike Hankk a r.1., HeLsinki.
Valmistaja: British Motor Boat Manufacturing ComHinta (1. 2. 4.0):" 132 000 . m.k (kuniipyörillä sekä auralla, lautasäkeellä ja
kultivaattori-haralla varustettuna).
Traktori, on 2-pyöräinen '(kurni. tai teräspyörät) ja taaksepäin suunnavarustettu. .Toisessa koetelluista traktoreista- oli engtuula
lantilainen J.,Ä.P.'-i-notiori ja toisessa amerikkalainen Briggs StrattonntOottöri.
Traktoria'käYtettlin koetuksen aikana kyntöön, äestykseen, jyräYkSeen ja
håraukseen yhteensä n. 75 tuntia. Kynnössä ja äestyksessä traktori toimii
kevyellä maalla lähes tyydyttävästi. Raskaammilla mailla ja märällä kelillä ei kyritö onnistu traktorin keveyden ja voiman puutteen vuoksi. Lisättäessä paincia traktorin ohjaus ja käsittely vaikeutuvat. Varsinkin harauksessa ja yleensä tarkassa ajossa traktorin .ohjus. on melko Vaikeata.
Jarrutuskokeissa saatiin J.A.P.,-mööttorin .suurimmaksi tehoksi 4,74 hvl)
kierrosluvun ollessa n. 2000 kierr./Min. Tällä teholla polttoaineen kulutus
oli 355,g/hvh,ja n. 70 Ohm teholla 370-g/hvh. Lautasäkeellä äestettäessä,pelttoaineen 'kulutus oli Ii 1,1'-litraa 'tunnissa. "Briggs Stratton-moottorin suurimmaksi tehoksi saatiin 6,03 hv kierroslnvulia 2775 kieriginin. polttoaineen
kulutuksen ollessa 362 g/hvh.
1) Valmistaja ja myyjä ovat virheellisesti Ilmoittaneet tehoksi 6

'

Suurirnmakai. yatavoixnakSi'terästyörillä.
(J.A.P.) .3'45 kgI ja . (Briggs
Stratton) :325 'kg. 'Llåäpainoja 'oli tällöin .edellisessa: .312'. kg •ja jälkimmäisessä
375- kg. Noin 100. kg::ri.:llsäpainoå: käytettäessä:- vetovoima oli' (JA P) ,297 .kg
ja (Br:Str.) 30.3.'. kg. seka ilman lisäpainoja'254 kg: ja 218 kg: Vetovoimat kumipyorilla olivat :huomattavasti pienemmät: 'Mittaukset suoritettiin sitkeahköllä hainänuiMella. .
•
•'
•
• '
.Bihnapyörän muoto on epäedullinen ja sijoitus epäkäytännöllinen;
Moottorin' Sylinteri . kului " 'huomattavasti koetUksen:
- 'aikana. 'Traktorista
. ,
puuttuu etutuki.
,
on 1:1O.i44.e.

•
Ilmoittaja Suomen Eoneliike Oy Helsinki
Valmistaja: The B,ri tish Anz ani Engine eTiVn.-COMtd;''
lesex. , •
-"Hinta'
125 900' nik-(11Maii_työkoneitä).
Traktori • on' 2pYöräinen (lgimi4'..tår»tartisPyörW¥ taaksepäin- suunnatuula ohjauskurjilla . Vårtistettn. , "
'
•
'
'
,Traktoria käytettiin-kaettlksen , aikana .kyntöön;, 'äestykseen, perunaya' kojen ajoon ja håra *Sean Yhteensä Ii. 75 hinta. :Traktori osoittautui kynnössä liian kevyeksi ja ,yonnaltaan heikOksi. Ainoastaan kev.- TeRä ja kuivalla maalla kYntö' arinisttiF,lähas tyyclyttäVästi.' L'iåäPainat vaikeuttavat
traktorin käsittelyä. Kevyen puutarhamåan äestYksessä, traktori ja lautasäes toimivat tyydyttävästi. TasauspYöräFtön; puuttuminen :vaikeuttaa ohjausta: Varsinkin harauksesså ja. yleensä ,,t.årkassa ajossa traktorin ohjaus
on 'erittäin valkeata.
jarrutuskakeessa saatiin Moottorin.
J.A,p.) suurinirnakai tehoksi
4;74 hv, vastaavan polttoaineen kulutuksen ollessa 355 g/hvh; Noin 70 °km
tehölla' polttoaineen kulutus' 'oli .:370
Keskiraskaassa työssä polttoaineen
kulutus oli n.
tunnissa.
•
- ,
Suurimmaksi vetc>voimakai teräspyörillä . mitattiin 375
Lisäpairioja oli
tällöin 290 kg Noin 100 kg:n lisäpairioa :käytettäessä' vetovoima' oli 265 kg
ja ilman liSäPainaja 213 kg: Vetovoimat knuditörillä. olivat ', huomattavasti
pienemmät. Mittaukset suoritettiin, sitkaähköllä- heigänunnella.
•
IIihnapyö. rä 'on sijoitettu epäkäyt;annöllisesti. , Moottorin sylinteri kului
huomattavasti, koetukseti, aikana. Ketjnyälitys ja ,sakarakytkirnet ovat puutteellisesti. katelpidirt. Osaksi ..täsk; johtuen ketjUpyÖrät. kuluivat huomattavasti .koet*sen aikana. Teräspyörien Piikit ovat muodoltaan epäedulliset.
Kaåsuttimen säätövaijeri on heikko; Traktorista.puuttuu
.

13o1ens7.'Huskt•

Ilmoittaja: utola
Valmistaja: Bolens Product DlvXsiI onf 'Port Washington,
•
•
"'
W'iseonsin:
_Rinta.: (1, 2.; 49): n. 140 000 mk ,(auralla,:lautasäkeellä,,p1lidciäkeellä, kplvokoneella Sekä haralla vartistettnna):',-.
Traktori , on 2-,pyöräinen (kumipyörät),.. ja' taaksepäin- sininnatuilla ohjaUS::,
kurjilla varustettu,
,
,

Trakterilla 'suoritettiin työköltelta mukana seuranneilla työvälineillä 3ffi; teensä n.25 'työtuntia. Muokkaustöihin se osoittautui aivan liian kevyeksi.
Kulkupyörien pienuus lisäsi vielä pyörien luistavuutta ja vaikeutti ohjausta.
Riviviljelyksillä kylvö- ja haraustöissä on Ohjaus vaikeata ja vaatii pitkäaikaista tottumusta onnistuakseen edes tyydyttävästi.
Polttoaineen kulutus oli aestyksessä n. 1 litra tunnissa.
Vetovoima ilman lisäpainoja oli 115 kg, 100 kg:n lisäpainoilla 150 kg ja
300 kg:n lisäpainoilla 202,kg. Hihnapyörällä ei pienuutensa ja pienen kierroslukunsa vuoksi ole merkitystä. Traktorissa on vain yksi nopeus eteenpäin. Pet•uu.stusvaihdetta ei ole. Voimansiirtpketjut ovat liian matalalla
koskettaert, helposti maata. Raidevälin muutto on verraten hankalaa. Kiristysruuvit Ovat heikot. Pultteja ja muttereita on turhan monta kokoa. Työkalulaatikko puuttuu. Bensilnisäilö on liian matalalla. Etutuki puuttuu.
,• •
Helsingissä helmikuun 17 päivänä 1949.
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MAATALOUSKONEIDEN KOETUSLAUTAKUNTA
Martti Sipilä
Rasmus Hoyer

Kosti Melart
Alpo Reinikainen

I. •

Koneen edustajalla on . oikeus julkaista joko koko. kostusSelostus ta t sen Ioppuarvosteln..
.Koetusselöstuksen jotakin muuta .kohtaa ei saa Ilman laitoksen lupaa erillisenä Julkaista.
1
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