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Rakenne, ja toiminta 

Valmet traktorion n. 870 kg painava, 3 vaifiteella, mekaanisella 
käsikäyttöisellä nostolaitteella sekä etu- ja takaraidevälin säätä-
mahdollisuudella varustettu. 

Moottori ön2 ' 
petrölikäyttöinen .kaasutim-noottori: - 	- 	_ 

Moottorin sylinterilphko, josSa ei ole.,vaihdttavia sylinteriputkia, 
valettu yhteen kamPikamraiö-osa,U kansSa- ja muodostaa yhdessä 

kytkinkopan kanssa traktorin kantavan rungon. . Moottorissa- on 
kevytmetalliMännät, joissa on 2 tiivistysrengasta ja 1 öljyrengas. 
Kampiakselii on laakeroitu,: 3 runkolaakerilla. 1) Nokka-akseli on 
laakeroitu suoraan. ,Valettutn sylinteriosaan laakeriholkeitta. 
misilma, kulkee öljy:iliiianPuhdstiinen kautta. Kaasutin on Solex:-: 
merkkinen -ja , varustettu ‘-raihdettaVilla suuttimilla. Moottorin pyö-
rimisnopeul.en saato tapahtuu keskiPakosäätimaä, joka voidaan 
ajaja'? , istuiinelta ;a0ttaa::10,"siviVulla halutUlle pYörimisnopeudelle. 
Muuttamalla "-ä5ätiMe.S.säolevan s.jousen asentoa voidaan sillä saada 
kaksi .eri pYöriMWMfleUsaluetta: " 	r 

Moottorissa': ori;Magneettosytytys. .Magneett6 on.:.Varustettu käyn
nistyksen helpoittamiseksi laukaisulaitteella Sähkölaitteisiin kuuluu 

A.11.) akku låtausgeneraattöreineen;: käy)_1,.nistysmoot-
toria ja Ivaloja 'Varten. 

JäälklytYsjärjestelMään: käuluu yesiputkijäähdytin, ,tuuletin, ve- , 	_ 
sipsuMPpu,l,lär0,3112A1:;Wi 	iRähdYttitneu: kaihdin.' :Järjestehriään ei . 	 . 
kuulu terinöstaattia - 	 . 

Moöttörn: 

	

	_ ja* j'estelmään 1U11  u hammaspyorapumppu 
öljyriPtihdistin ja öljyripaineen Mittari: 

Kytkin on jalkapolkirn.ella,1  hoidettava 'kuiva yksilevykytkin. 
Vaihteiston hammaspyörät ovat SuprahaMpaisia; Akselit on laake-
roitu kuula- ja rullalaakereilla lukuunöttaihatta peruutusvaihdetta, 
joka on li-ukulaakerein:svarustettu. Kytkinakseli toimii vaihteiston 
sivuakselina, ja siirrettävät ,hammaspy5rät.  on sijoitettu sille. Vaih-
teistosta voima siirtyy kartiöhåraMååpyöräparin välityksellä trakto-,.. 
rin tåsauspyöräåtöön ja siitä edelleen erikseen koteloitujen 
hammaspyöräparien muodostamien taka-akselivaihteistojen välityk-
sellä traktorin .takapyötiin. Voimanottoakseli ja sen päähän kiinni-
tettävä hilinapyörä,  saavat liikkeensä kytkinakselilta. Niillä on 
yhteinen kytkin: 

TasaUspyörästön :akseleihin on kiinnitetty jarrurummut, joihin 
ulkopuoliset vannejarrut:,  'vaikuttavat. Jarrut toimivat erikseen 
öikeallå 	hoidettavilla polkimilla. Haluttaessa voidaan polki- 

1) Kampiakseli on 75 	: een koesarj assa valettu, myöhemmin se on taottu. 



Kuva 2 

met ky 	Lkeä salvalla yhteen. Polkimet voidaan lukita seisonta- 
jarruina käytettäessä. 

Takarakleväliä voidaan säätää pyöriä kääntäen vaihtamalla ja 
eturaideväliä putkimaisen akselin pituutta muuttamalla. 

Traktorissa on hinattavien työkoneiden vetoa varten vetolaite, 
jossa on säätövara sekä korkeus- että sivusuunnassa. Myöskin etu-
päässä on vetopiste. 



540244 
249 cm 
136 „ 
168 „ 

-107.-138 „ 
115....152 „ 

171 „ 

oik. 280 
vas. 262 ,, 
oik. 247 „ 
vas. 235 „ 
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Jousella kevennetty .mekaaninen nostolaite toimii vasemmalla• 
kädellä takaa eteenpäin työnnettäVän vipuvarren avulla. Oikealla 
kädellä hoidettavan tangon avulla säädetään mm-. auran työsyvyyttä 
ja .niittokoneen terän asentoa. Niittokone kiinnitetään akselivälille 
ja aura, kahdesta kohdasta Ojaksestaan traktorin alle. Lisäksi voi-
daan nostolaitteeseen kiinnittää mm.. äes ja kultivaattori. 

Traktorin mukaan kuuluvat valmistajan ilmoituksen mukaan 
seuraavat 'työkalut:.  rasvapuristin, tulppa-avain, pyörän pulttien 
avain ja kärkivälimitta. 

Mittoja: 1) 

Traktorin valmistusnumero 	  
pituts.  (eturenkaista takarenkaisiin) 
leveys (takaraidevälin ollessa 115 cm) 
korkeus (poistoputken päähän) 	 

Eturaidev.ä,li Säädettävissä pienin välein 	 
Takaraideväli 
Akseliväli 	  
Kääntösäde betonialustalla raidevälin ollessa 

edessä 107 ja takana 115 cm • 	 

ohjausjarruja., käyttäen 	 

etupyörän kääntymiskulma Käännöksen puoleisen 
oik. 	49° 
vas. 	61° 

40,3 cm 

61° käännös vastaa n. 2 1/2  ja 49° käännös n. 1 3/4  
ohjauspyörän kierrosta 

Ohjauspyörän läpimitta 	  
Maavara etuakselin alla 	  51 „ 

kampikammion alla 	  51 „ 
vaihdelaatikon alla 	  55 „ 
takasillan alla 	  51 „ 
vetolaitteen alla 	  30,5....40 „ 

Eturenkaat (MICHELIN, 4 kudoskerrosta) 	4.00-15 AT 
vaakasuora ulkoläpimitta  	60 CM 
leveys  	11,2 „ 

Takarenkaat (MICHELIN, 4 kudoskerrosta) 	8-24 
vaakasuora ulkoläpimitta  	100 cm  
leveys  	20,7 „ 

1) Mitat ja valmistusnumerot ovat vuoden 1954 valmistussarjaa olevasta 
traktorista. 
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Moottorin valmistus.nuineto: .  	2244. 
sylinterien .lukumäärä  	4 

.sylinterin läpimitta  	75.  mm 
_ iskun pituus  	 .80 „ 
kokonaisiSkutilavuus  	1412 em3  
puristusSuhde  . 	 5,1 

-. 	normaali -pyörimisnopeus  	1600 r/min 
KytkinleVyn kitkapinnan uiko- ja ,sisäläpimitat 	 203 ja 147 mm 
HihnaPyörän läpimitta •keåkeltä  	230 „ 

leveys  	115 „ 
normaali pyörimisnopeus  	1325 r/min 

'Hihnan - nopeus .norm. pYörimisnopeudella 1)  	• 16 m/s 

Voimanottoakselin 2) läpimitta  	18/22,5 Mm 
pyörimisnopeus vastapäivään 
moottorin nerm. pyörimisno- 
peudella  	1600 r/min 

Kiinteän vetolaitteen vetopisteen korkeus maasta 	33....42 cm 
säätövara.. sivusuunnassa . . 	55 „. 
vaakasuora etäisyys taka- 
akselista  	41,5 „ 
vaakasuora-. etäisyys . voi- 
manottoakselin päästä  	20 „ 
pystysuora etäisyys:voiman- 
ottoakselista (keskeltä) .  	. 32 4.1 „ 
poikittaisen vetopuoinin rei- 
kien (-12 kpl) läpimitta  	16,5 mm 

Petrolisäiliön tilavuus vain. ihn. mukaan  	26 1 
Bensiinisäiliön tilavuus 	,, 	 3  77 

jäähdytysnesteenmäärä; 	,, 	 13 „ - 
Mciottorin :öljymäärä 	- 75' 	 5 
Vaihdelaatikon -ja takasillan •öljymäärä valm. ilm. 

-mukaan  . 	 .4 
' Taka-akselivaihteistojen --öljymäärä valm. ilm. mu- 

kaan.  	2X 0,5 „ 
Traktorin. ;suurin sivukallistumal .oikealle ilman: 

a,jajaa...sen:kaatumatta,, eturaideVälin .ollessa 
107 cm ja: :ja: takaraidevälin : 1-15.: cm sekä renkai- 
den paineiden vastaavasti 1,3 ja, 0,8 aty, on n. 	41° - 

Maassamme valmistetut .puimakoneet ovat ilma:n eri tilausta yleensä va-
rustetut sellaisella kelan hihnapyörällä, joka edellyttää n. 12,7 m/s hihnan 
nopeutta, - 

Vrt. alahuom. 1, siv. 12. 
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Traktorin paino säiliöt täynnä ihnan lisäpainoja 
hinnan yhteydessä mainittuine muine 
vakiovarusteineen n. 	  870 kg 
etuakselipaino n. 	  290 	„ 
taka-åkselipaino n. 	  580 
taka-akselin suurin sallittu lisäkuormi- 
tus (valui. ilm. mukaan) vetopuomista 
(41,5 cm päässä taka-akselista) 350 1) 

ja akselin välittömässä läheisyydessä 550 ,, 1 ) 
etuakselin suurin sallittu lisäkuormitus 
(valm. ilm, mukaan) n. 	 330 ,, 1 ) 

Traktorin mitatut nopeudet pyörien luistamatta (takarenkaat 
8-24) moottorin pyörimisnopeuden ollessa 

1 600 r/min 
km/h 	m/s 

2 200 r/min 2) 
km/h 	m/s 

1-vaihde 	  3,9 1,09 5,4 1,51 
2- 	„ 

	

 	6,2 1,73 8,6 2,38 
3-,, 	• 	  12,6 3,51 17,3 4,82 
Peruutusvaihe 	  4,3 1,23 6,1 1,69 

Koetus 

Jo ennen varsinaista koetusta tutkimuslaitoksella oli koeajetta-
vana 10 kappaleen koesarjaa oleva traktori. Siihen tehtiin valmis-
tajan toimesta — ja osittain tutldmuslaitoksenkin aloitteesta — 
koetuksen aikana useita muutoksia. Sen moottorin etupään kiinni-
tyskorvakkeiden rikkouduttua, vaihdettiin traktoriin uusi, 75 kpl 
koesarjaa oleva moottori. Kun myös 10 kpl koesarjaa oleva taka-
silta vaurioitui koetuksessa vaihdettiin sekin uudempaan 75 kpl 
koesarjaa olevaan takasiltaan. Koska samalla traktorin muutkin 
osat tulivat vaihdetuiksi on varsinainen koetus, josta tämä koetus-
selotus on laadittu, suoritettu 75 kpl koesarjaa olevalla traktorilla. 
Koetus tapahtui vuosina 1952-54: Sen moottorille tuli koetusaikana 
n. 1 320 ja takasillalle n. 860 käyttötuntia. Myöskin tähän trakto-
riin tehtiin koetuksen aikana useita muutoksia. Koetuksen aikana 
mitattiin traktorin hihnapyörän teho ja vetoteho sekä polttoaineen 
kulutus. Lisäksi suoritettiin kyntökokeita ja maatilataloudessa esiin-
tyviä tavallisimpia käytännön töitä sekä kesällä että talvella. 

Rajoittavana tekijänä on valmistajan ilmoituksen mukaan renkaiden 
kantokyky. 

Tätä moottorin nopeutta voidaan valmistajan ilmoituksen mukaan käyt-
tää lähinnä .keveissä kuljetus- ja vetotöissä. 
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Tehon mittaukset suoritettiin koetusajan alussa moottorin (75 
kpl':een sarjaa, n:o '556/52) alkukäytön jälkeen, joka kesti n. 140 
tuntia. LoppujarrutUStå ei voitu suorittaa Moottorin niännän rik-
ko-utumisQn vuoksi (yrt. siv. 13.). Ilihnapyörän teho mitattiin säh-
köjarrulla: käyttäen .4" hihnaa. 

Alkujamitus suoritettiin 21. 11: 52 moottorin pyörhnisnopeudella 
1 600, r/min.. Teho ja Polttoaineen kulutus on tällöin laskettu siten, 
että hihnan osuudeksi on otettu kaikilla teholla 1,0 hv. Jarrutuk-
sen aikana on:  huolehdittu siitä, ettei hihnan luisto ole ylittänyt 
1,3 %. Säädin,oli asetettu siten, että se rajoitti kuormittamattoman 
moottorin pYörimisnopeuden 1 725 r/rnin. Tulokset jarrutuskokeista 
esitetään taulukossa 1- ja.  piirroksessa 1. 

- Pyörimisnopeudella 1 600 r/min saatiin tunnin kokeen keski-
arvona 760 mm Hg:ilmanpaineeseen ja + 20° C lämpötilaan muun-
nettuna hihnapyörän tehoksi 14,3 hv. Polttoaineen kulutus. oli 
(758 mm lig ja 	-15° C) 5,25 litraa tUnnissa eli 295 grammaa 
hevosvoimaa kohden tunnissa. Hilinapyörän suurin vääntömomentti 
saatiin. Moottorin pyörimisnope-uden ollessa 1.260 r/min. Tämä 
vääntömomentti on 3,1 % snurernpi kuin moottorin pyörimisno-
peuclella 1 600 r/min. Tyhjänäkäynnissä (465 r/min) moottori 
kulutti -polttoainetta 1,0 litraa tunnissa. Moottorin pyörimisno- 

Taulukko "1. JarrutustulOksd 

Polttoaineen 
kulutus ,  

Ilman 
paine 

mm Hg 

Hilma- 
-pyörän ' 

teho 
hv  

Moottorin 
pyör. nop. 

r/min 
g/hvh 	1/h lämpötila 00 

:TUnnin :koe :täydellä kuormalla • . 

14,41) 

13,7 
12,6 
11,6 
9,3 
7,0 
4,6 
2,6 

13,5 
13,0 
12,3 
11,7 

1 	1600' 

1 610 
1 625 
1 640 
1.650 
1 685 
1 690 
1 695 

1 465 
1 405 
1 335 
1 260 : 

1.• 295 	. 

291 
297 
300 
334 
390 
500 
700 

293 
297 
298 
299 

Osakuå'rmitn.sk 

• 	• Ylikuormituskoe 

1 	5;25 

4,9 
4,6 
4,3 
3,8 
3,4 
2,8 
2,4 

4,9 
4,8 
4,6 
4,3 

1 	+77 . 

e 
86 
76 
» 

75 - 
» 

67 
» 

90 
92 , 
93 

1 	+15 	1 

16 

15 
14 

15 
, 	» 
16 

78 

758 

. 	» 

1) Normaalitilaan (760 n m Hg ja +20°C) muunnettuna teho on 14,3 hv. 

• 



3 4 5 6 7 8 9 

Moottoriöljy:Mobiloil Arctio SAE 20 
PoIlloaine: Petrol!: om. paino 0.810 +20°C 

oktaaniluku 52 

10 	11 12 13 . 14 15 hv 

'Ilman lämpötila +14-16°C 
Ilmanpaine 752-758 mm Hg 

21.11.1952 K.A. 

Valmel-traktori, molli 40 35 P 
Moottorin volmistusnumero 556/52 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUS-
LAITOS HELSINKI 

Polttoaineen kulutus 
1 /h 

7 

6 

5 

2 

4 

3 

1 

IIMMENNI~~1111~1~11~0~~~~111110  
1~~1111~111~MOMMEMEMMEMMOMMEMMIUMM 

miemillemineememememememmeelle0,,,t,.hh ,~414Emzeplwe 
IMUMMERNIUMINMEMIMEMMONMEN 	  
	EEEk91~0

URI..U•UUIUIIUUUIIUUUUIIUUUUUUUUIUIIUIUUUUUIII I•• 4MINUMMINUMMUMMMUMMENNINEW 
seid ivillffiteelemeemenew...- --mmemeepemeemememememem 
ffieweimemememmemeememeemmileiremm..-= mekelfflimenimmenum. 
MINIIIIIIIIIMIUDINNININIffengenbinnikilliilik..2-=ffiewm 
MINWIMMUNNIUMMIUMNIOM11IENIMMOIMMENIMMR.2C!VM 
mmenimememmineweemmume~elemeenimee~~meeeram EMOOMMEMMIUMMINIMMOMMUMNIMMOMMENIMMENNWAMM 
MOMMUNIMMINeenamenneullffluememieeelleel~~~111111  
lineelfflenelereleMenuMenefflulineemememeememememeemer ardiee 

nieleulememeemememineemeneMillliVIP5SOINIII 
MemmineWINOMMUUMMUMMEMMUMMNOMMIMMOIP-dieffilli~ 
WIMMIUMELIMMINNIUMUMMIMOMMUMMUMMEWSIAIWIMINMEN 
MMIMMINIMIUMINIMOMMUIMMUM~1~10.!=a1011~A~ORE 
leeeffifflIMM\IMMUMMENWRIMMINIMIgeenweemeiefflumeemen  
IBMIMIIIIMOIIIIMMNIMINICedIMI NIUMM41111MMIUM 
imilieleMeeen~~~111 O _100mideeeeMMEINIMMINNAMMIEINIMM 
iffleliffleMilemehlimeepplieneememiumeelmeeinenemeemmee  
IIIMINUMMUMWon.a0MOMMINIMMe1U1e1E1OYMMileMegel 

ffim
meememperkimemeemeemememmememouneeerAmeineemeememe 
lieRrn:amemeeehnemeememnewleemeememiumewermemememmemei 

IMPPOMMMINEMINWRIMMINIMMUMNIMMUkNOMMUNIMIUMMINI  
MINMENEMMOMMIMMUIWUMNIMIffleffleMeeemeeffleiffleeellie 
RemeeeemeelmeinuMNIWIIIMMUMUM~~~1~1ME1EN  
neememeememele~~1.71.ffliemenimmumemmilimeefflUe 
RIMMIUMMINIONUMMEMINZWUMMUMMEMWOMMIUMME 
IIIIMINIMMENIIMEMII"."111/0,-"11111111MMININIMINE111  
IMMIMMINNIMMINMENIMINIMMINZ‘~~~1111111~~ 

wujeeemeemememmemmageem..z?«.«............... 
m eeeimummeeilememeinmeonlrifie -7.---11  

IMMIUMM 	örän teho IMMUMNIMINUMMMUMMUMMOMMIMM 

g/hvh 

600 

Moottorin pyörimisnopeus 
r/min 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

8 

Piirros 1 

peuden (1 600 r/min) pysyvä lisäys oli 8 	poistettaessa täysin 
kuormitetusta moottOriSta kuorma. 

Vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla kelillä 1) asfalttitiellä, 
2) lyhyellä nurmensängellä ja 3) pehmeäksi (n. 20 cm syvään) 
muokatulla kiinteäpohjaisella mullospellolla. Kokeet suoritettiin 
siten että vetosuunta muodosti n. 100  kulman maan pinnan kanssa 
vetopisteen korkeuden ollessa 40 cm. Vetokokeissa oli takarenkaiden 
ilmanpaine asfalttitiellä 0,9 sekä nurmensängellä ja mulloksella 
0,8 aty. Eturenkaiden ilmanpaine oli 1,3 aty. Takapyörissä käy-
tettiin kaikissa vetokokeissa lisäpainoa yhteensä n. 100 kg. Veto-
kokeiden tulokset esitetään taulukossa 2. 
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Tdulukkos 2. Vetokokeiden •tulokset 

Vaihde 
V-etö; 

kP 1) 

Veti-
teho 
hv 

Polttoaineen 
kulutus 

1/h 	g/hvh 	m/s . krn/h 

Nopeus Moottorin 
PYör. nop, 

r/min 

f' 
Luisto 

Asfaltti, lisäPainot • (100 kg) takapyörissä 

1. 730 .8,8 .4,5 412 0,91 3,3 1 665 19,6 
610 8,0 4,1 412 0,99' 3,6 1 720 15,2 
550 7,6 4,0 427 1,03 3,7 1 740 12,5 

2 520 , 8,9 4,6 418 1,29 4,6 1 370 11,7 • 
490 9,4 4,8 413 1,45 5,2 1 540 11,8 

3» 470 
240 

10,0 
9;8 

4,6 374' 
379 

1,60 
3,05 

5,8 
11,0 

1 660 
1 500 

'9,3 
4,1 

220 9,0 5,0 .447'- 3,07 11,0 1 550 6,5, 
200 8,9 4,4 402 3,34 12,0 1 640 4,2 

Asfaltti, suurempi pyör.nopeus (2 200 r/min), lisäpainot (100 kg) takapyöriSsä 

1 710 10,3 5,3 417 1,09 3,9 2 000 19,6 
650 10,1 5,2 - 415 1,17 4,2 2 040 15,2 
580 9,4 5,0 433 1,22 4,4 2 070 13,3 

2 540 10,5 5,0 383 1;46 5,3 1 575 12,5 
500 12,2 5,6 371 1,83 6,6 1 950 11,6 
450 11,5 5,3 375 1,91 6,9 .2 020 10,8 
240 11,3 5,6 401 3,52 127 1 760 5,5 
200 10,7 5,5 417 4,03 14,5 2 000 4,6 
150 8;8 4,9 451 4,40 15 8 2 120 2,0 

4, 	,.1\1-urreensänki,. lisäpainot (100 kg) takapyörissä 

1 580 7,2 4,4 495 0,93 3,3 1 700 18,2 
520 6,6 4,4 535 0,96 3,4 1 720 17,0 

,490 6,4 4,1 518 0,98 3,5 1 725 15,3 
2 440 7,5 4,7 505 1,28 4,6 1 420 14,0 

376' 7,9 4,5 464 1,60 5,8 1 720 11,3 
330 7,2 4,3 482 1,64 5,9 1 740 10,6 

Mullos, lisäpaino 	(100 kg) takapyörissä 

460 .4,4.  4,3 795 0,73 2,6 730 35,3 
» 350 4,1 3,8 753 0,88 3,1 1760 24,0 

320 4,1' 3,7' 725 0,97 3,5 ' 	1 760 '16;0: 
», 260 3;5 ,3,5 805 1,0 3,6 -1;770 140 
2 ' 390 . 	6,2: 	. 4,9 636 1,20 43. 510 23,0 

380 6,3 4,9 625 1,24 4,5 1 600 25,0 
320 . 6,2 595 1,45 5,2 1 705 17,5 

5)'kp = voimakilöåramma 

2 5705/54/1 
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Käytännön töissä käytettiin varsinaisessa koetuksessa ollutta 
traktoria mm. kyntöön n. 340 tuntia, niittoon n. 140 tuntia, kylvö-
ja-istutuskoneiden vetoon n. 130 tuntia, erilaiseen paikalliskäyttöön 
n. 140 tuntia ja kuljetuksiin n. 80 tuntia sekä äestykseen n. 30 
tuntia. 

Traktoriin tarkoitetuista työkoneista oli jatkuvassa käytössä 
vain 14" aura ja •  5' niittokone. Kasvinsuojeluruisku, 18 terä-
ristikolla varustettu äes ja 7-piikkinen kultivaattori olivat myös 
koekäytössä. 

75 kpl:een valmistussarjaa olevan traktorin koetuksen päätyttyä 
lähetettiin ilmoittajan toimesta uusi vuoden 1954 valmistussarjaa 
oleva traktori tarkastettavaksi koetuksen aikana suoritettujen muu-
tosten ja parannusten toteamista varten. Myöhemmin valmistajaN 
ilmoitti suorituttavansa uuden täydellisen koetuksen vuoden 1954 
valmistussarjaa olevalla traktorilla. 

Arvostelu 

Valmet-traktori 
petrolikäyttöinen 

Ilmoittaja ja valmistaja: Valmet 0 y, Tourulan tehdas, 
Jyväskylä. 

Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (1. 7. 54) : sähkökäynnistyk-
sellä, mekaanisella käsikäyt-
töisellä nostolaitteella, valon-
heittimillä (2 eteen, 1 taakse), 
lisäpainoilla ja hihnapyörällä 
varustettuna n. 325 000 mk. 
Hintaan kuuluu 2 ensim-
mäistä huoltoa. 

Valmet-traktori on n. 870 kg painava, 3 vaihteella, mekaanisella  
käsikäyttöisellä nostolaitteella sekä etu- ja takaraidevälin säätömah-
dollisuudella varustettu. 

Traktorin teho, paino ja pyörien suuruus sekä pääpiirtein myös 
nopeudet ovat keskenään edullisessa suhteessa. 

Hihnapyörän suurimmaksi tehoksi alkujarrutuksessa normaali-
tilaan (ilman lämpötila + 20° C ja ilmanpaine 760 mm Hg) muun-
nettuna moottorin pyörimisnopeuden ollessa 1 600 r/min saatiin 
14.3 hv polttoaineen kulutuksen ollessa (758 mm Hg ja + 15° C) 
5,25 litraa tunnissa eli 295 grammaa hevosvoimaa kohden tunnissa. 
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Osakuormituskokeiden tulokset esitetään seuraavassa yhdistel- .. massa: 

Hihnapyörän 
teho hv 

(758 mmItig 
+14....+ 

16° 

Moottorin 
pyör.nop: 

r/min 

Teho % 
suurimmasta 

tehosta 

Polttoaineen 
kulutus 

JääliClytys- 
nesteen 

lämpötila 
+00 1/h g/hvh 

14,4 1 600 100 5,25 295 77 
12,2 1 630 85 4,5 298 76 
10,3 1 650 75 4,1 308 
7,2 1 680 50 3,4 382 75 
3,6 1 690 25 2,6 585 67 

Suurin,  teho reummettuna normaalitilaan on 14,3 hv 

Polttoaineen ominaiskulutustå (g/hvh) on pidettävä hieman 
normaalia- pienempänä. 

Pyörimisnopeuden säätimen toiminta on hyvä. 
Vetokokeiden tulokset esitetään seuraavassa yhdistelmässä, josta 

ilmenee eri vaihteilla saavutetut parhaat vetovoimat ja vastaavat 
pyörien luistoprosentit sekä vetotehot. 

Olosuhteet 

Suurin mitattu vetovoima 
kp/pyörien luisto % 

Suurin mitattu 
vetoteho hv 

. 	2 	8 1 

vaihteella vaihteella 

Asfaltti, pienempi pyör. 
nop. (1 600 r/min) 	 

	

Asfaltti, suurempi pyör 	 
nop. (2 200 r/min) 	 

Nurmi 	  
Mullos 	  

730/19,6 

710/19,6 
580/18,2 
450/35,5 

, 
520/11,7 

540/11,6 
440/14,0 
390/23 

240/4,1 

240/5,5 
- 
-- 

- 
8,8 

10,3 
7,2 
4,4 

10,0 

12,2 
7,9 
6,8 

9,8 

11,3 
- 
- 

kp voimakilogramma 

Käytännössä suoritettujen kyntö- ja,  äestyskokeiden perusteella 
Voidaan todeta traktorin, pystyvän-  2-vaihteellå vetämään kesldjäy-
killä mailla n, .20 cm syvaan kynnettäessä 1,siiPisen 14", auran sekä 
keskinkertaisissa. olosuhteissa 2-vaihteella lapiorullaäkeen, jossa on 
n. 18...21 .teräristikkoa; 2-vaihteen - nopeus on lapiorullaäkeellä äes-
tystä varten kuitenkin hidas. 

KOrkeakuv'ioiset takarenkaat ovat osoittautuneet tehokkaiksi pel-
totöissä ja kestäviksi myös ,maantiellä ajossa. Niihin ei voida kui- 
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tenkaan kiinnittää piikkiketjuja. Traktoriin on våihtoehtoisesti 
saatavissa Myös matalampikuvioiset renkaat mm. piikkketjujen 
käyttöä varten. 

Kääntymiskyky on hyvä. 
Moottori käynnistyy yleensä hyvin. 
Traktorin varsinaisen voimanottoakselin mitat ja pyöriinisno-

peus sekä pyörimissuunta eivät ole standardien mukaiset. 1) Trakto-
riin suunnitellut niittokone ja kasvinsuojeluruisku on kuitenkin 
sovitettu voimanottoakselin mitoille (18/22,5 mm) ja pyörimis-
nopeudelle (1 600 r/min) . 

Trakt Qr i n (75 kpl : een valmistussarjaa) rakenteeseen 
ja kestävyyteen nähden esitetään seuraavat, 
huomautnkset: 

Olisi eduksi, jos 1-vaihde (3,9 km/h) olisi hitaampi esim. tark-
koja istutus- ja haraustöitä varten. 

Moottorin etulämmitys ei ollut kylmällä ilmalla riittävän tehokas 
petrolikäyttöä varten kevyissä töissä pienillä nopeuksilla. 2) Tällai-
sissa tapauksissa valmistaja suosittelee käytettäväksi" polttoaineena 
bensiiniä. ' 

Mekaanisen nostolaitteen vasemmalla kädellä käytettävänä vivulla 
on työkoneiden nostaminen jonkin verran hankalaa. 3) 

Etupyörissä ei ole kääntymisrajoitinta, minkä vuoksi etupyörien 
ollessa äärimmäisessä asennossaan raidetanko pääsee, taipumaan. 
Ohjau.svaihteen akselin päässä oleva ohjausvarsi katkesi kaksi ker-
taa koetuksen aikana. 4) OhjauslaitteisSa on ollut lisäksi runsaasti 
väljyyttä. Raidetanko on jonkin verran vääntymiselle alttiina. 
Ohjausvarsiston rasvanipat ovat erikoisinalliset (ei vaihdettavat) . 

Traktorin vakiovarusteena hinattavia työkoneita varten oleva 
vetopuomi on peräkärryn vetoon rakenteeltaan heikko. 5 ) 

Käsikaasuvipu on hieman hankala käsitellä. Jalkakaasua ei ole. 
Hihnapyörän ja voimanottoakselin kytkinvipu on hankala kä-

sitellä. 

Traktoriin on erikoisvarusteena saatavana voimanottoakseli, minkä mitat;(  
pyörimismppeus ja -suunta ovat standardien (1 3/8" eli 29/35 mm ja 540 r/min) 
mukaiset.. Tätä erikoisvarustetta ei ole kokeiltu. 

Tutkimuslaitoksella tarkasteltavana olleessa uudessa vuoden 1954 valmis-
tussarjaa olevassa mallissa on Poistosarja suojattu peltikotelolla ja ilmanpuh-
distiraen imuputki on sijoitettu poistosarjan läheisyyteen. Tämän toimenpiteen 
vaikutus etulämmityksen tehokkuuteen oli kuitenkin verraten vähäinen. 

Valmistaja on ilmoittanut suunnittelevansa traktoriin myös hydraulista 
nostolaitetta. 

Uudessa mallissa on k. o. ohjausvarsi vahvistettu. Valmistajan mukaan 
on ohjauslaitteeseen suunnitteilla muitakin muutoksia. 

Vetolaite on saatavana erikoisvarusteena; sitä ei ole kuitenkaan varsi-
naisesti kokeiltu. 
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Jarrut .eivät pitäneet ylämäkeen pysäytettäessä ja sitä paitsi 
jarrupolkimien samoinkuin kytkinpolkimen akselissa ei ollut voitelu- 
Mahdollisuutta. 	jarrurumpu rikkoutui kerran koetuksen aikana. 

OhjauspYörä pääsi löystymään kiinnityksessään. Vika ;korjattiin 
koetuksen - aikana. 2) 	 - 

lämpömittari: ei ollut tarkka ja irtosi kiinnityksestään koetuksen 
aikana...3) 

Polttoainesäiliö alkoi' vuotaa koetuksen loppuvaiheilla. 'Sen ti-
lalle saatu uusi säiliö ei ollut ehjä: Valmistaja lähetti vielä uuden 
toisella- tavalla vahnistetun ja lyijytyn säiliön, joka oli pitävä. 

öljyripuhdistimesta kampikammioon johtava öljyputki on kat-
kennut'useita kertoja koetuksen aikana. 

Vailidetan.gon tiiviste ei ollut pitävä, vaan päästi öljyä ulos 
vaihdelaatikosta. 

Kytkinlevy oli uusittava koetuksen aikana kaksi kertaa sen 
alkaessa kulumisen vuoksi luistaa. 

'Vesipumpun tiivisteet vuotivat ja siipipyörä lohkesi koetuksen 
alkuvaiheassa, jonka -vuoksi pumppu vaihdettiin uuteen. 4 ) 

'Työkoneiden syvyydensäätökaaren hampaat lohkesivat auran 
sattuessa kiveen. 

Istuin irtosi hitsauksistaan. 5 ) 
Lopputarka,stuksen yhteydessä (moottori n. 1.320 ja takasilta 

n. 860 käyttötuntia) havaittiin seuraavaa: 
Etuakselin keskitappi samoin kuin olkatapit olivat holkeissaan 

väljät. Holkit uusittiin n. 800 käyttötunnin jälkeen. 6 ) 	- 
Moottorissa oli kolmannessa sylinterissä männän tapin lukko-

rengas irronnut .kuluttaep seka. mäntään että sylinterin seinämään 
urat. Samalla' olivat myöskin männän renkaat' katkenneet. Neljän-
nen sylinterin kiertokangen laakerista oli lohjennut suurehko pala 
ja öljypumpun laakerit olivat leikanneet kiinni. 

-Py.öriiiiiSnependen säätimen haarukat' olivat hieman kuluneet. 
KainPiakselin jakopään puoleinen Stefa-tiiViste oli vuotanut. 
Vaihdelaatikon siirtohaarukat samoin kuin vaihdetangon ohjaus-

levy olivat huomattavasti kuluneet 7) 

Vuoden 1954 valmistussarjassa on jarrujen rakennetta muutettu, samaten 
:on akseleissa voitelumahdollisuus. 

Ohjauspyörän kiinnitystä on parannettu vuoden 1954-, valmistussarjassa. 
Vuoden 1954 valmistussarjassa on .Valmetin omaa valmistetta oleva läm-

pömittari. 
Vesipumpun rakennetta on parannettu koetuksen aikana. 
Istuimen kiinnityskorvakkeiden ainetta on muutettu valmistajan ilmoi-

tuksen—mukaan: - - • 
Valmistajan Ilmoituksen mukaan tullaan sovitukset tekemään tiukemmiksi 

ja rakennetta; muuttamaan., 	 „. 
- 7) Valmistajan ilmoituksen- mukaan -tullaan sekä siirtohaarukoiden että . oli- 

jauslevyn ainetta vahvistamaan. 
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Vaihteiston t>ääakselin (pienen vetopyörän akselin) vaihdelaa-
tikon etupäässä olevan laakerin vastalevy oli hieman taipunut ja 
samalla tiiviste päässyt v tiotaniaan laskien öljyä kytkinkoppaan. 1) 

1- ja peruutusvaihteen hammaspyörän hampaissa oli pieniä loh-
keamia ja hammaspyörä oli akselilla jonkin verran väljä. 

$ivuakselin laakerien ulkokehät sekä pääakselin molempien päi-
den laakerien ulkokehät ja etupään laakerin sisäkehä olivat sovi-
tukseltaan löysät ja päässeet pyörimään. Samaten olivat tasauspyö-
rästön akselien ulkopäiden laakereiden ja taka-akselien molempien 
laakereiden ulkokehät löysät. Laakereissa ei havaittu normaalia 
suurempaa kulumista. 

Vasemman vähennyspyörästön molempien hammaspyörien ham-
paat olivat jonkin verran kuluneet ja oikeanpuoleisen vähennys-
pyörästöi hammaspyörien hampaissa esiintyi jonkin verran syö-
pymistä. 2 ) 

Pieni vetopyörä oli hieman kulunut. 3 ) 
Moottorin sylinterien kuluminen oli, lukuun ottamatta e. m. 

kolmannen sylinterin männäntapin lukkorenkaan aiheuttamaa uur-
retta; pieni (suurimmat kulumismittaukset 0,03 . . . 0,09 mm). Pois-
toventtiilit olivat runsaasti syöpyneet. Venttiilit oli hiottu koetuk-
sen aikana kaksi kertaa. 

Kokeiltua, 75 kpl : een koesarjaa olevaa, traktoria on pidettävä 
vielä kehitysvaiheessa olevana. 4 ) 

Helsingissä heinäkuun 27 päivänä 1954. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Ilmoittajan mukaan on Valmet-traktoreita myyty 27. 7. 1954 anennessä. 
maassamme n. 1 400 kpl. Traktorin mukana seuraa käyttö- ja huolto-ohje. 

Levyä on vahvistettu vuoden 1954 valmistussarjassa. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan tullaan k. o. hammaspyörien ainetta ja 

karkaisumenetelmää muuttamaan. 
Valmistajan ilmoituksen mukaan tullaan pienen vetopyörän ainetta ja 

ka,rkaisumenetelmää muuttamaan. 
Valmistaja on ilmoittanut vuoden 1954 valmistussarjaa olevan traktorin 

tutkimuslaitokselle kokeiltavaksi. 

Koneen edustajalla on oikeus julkaista joko koko koetusselostus tai sen loppuarvostelu. 
Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman kirjallista lupaa erillisenä, julkaista. 
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