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Rakenne ja toiminta 

Moottori: 	47sylinterinen; 4-ta,htinen,,, kansiventtiilima4linen. 
etukanunio-dieselnigottori. Moottorin sylinterilohko on valettu 
yhteen kampikammio-osan kanssa ja on yhdessä vaihdelaatikon 

	

kanssa kiinnitetty 	traktprinrunkpon.. Runko , on valmis- 
tettu kahdesta pitkittäisestä U-palkista, _jotka on yhdistetty. 0:11a 
poikittaisella palkilla, joiden edessä on lisäksi puskuri. Mootto-
rissa, jossa ei ole Vaihdettavia: sylinteripUtkia, on kevytmetålli-
männät, joissa on 3 tiivistysrengasta ja 2 öljyrengasta. Toinen 
öljyrengas on männän tapin. alapuolella. «Kampiakseli on laake-
roitu: kotruellartinkolaåkerilla. 

Polttoaineen-SYöttö- ja:TniskuttSpu.nt pu; suuttiniet.jå stiodat-
timet ovat BOSgh'-inerkkiSet. Polttoainesuuttimien rnisk3,1tusPaine 
on 95...105 aty: pajramisilMak:lk:e,e öljy-ilmanpuhdistiinen kautta 

	

imi 	
. 

Moottorin pyörSii0PeudenSäätö tapahtuu kalvosäätiniellä, joka 
voidaankäsiViitulla'taii'jalkaPolkiniella asettaa hal-UI-1111e pyörinds-
nopeudelle. 

SälikölaittåiSiin kunkin 12:V; '(95 	akku latausgeneraatto- 
reineen,.'rele, lata-usmerkkilarappu,,,käYnnistysmoottori, 4 kehkutulp-
paa, valaiStUslaitteet, ttulilasinPyyliin.,:Stinntaviitat ja:äänimerkin-
antolaite..: 

JäähdYtysj ä,rj eStelM ään kuuluu vesiputkij äähflytin; kampiak-
selin päässä -oleva: tuuletin, tårniostaatt,i, vesipumppu, lämpömit- 
tari ja 'jäälidYttimen;kailidin.. VesiPuM.Ppn: saa liikkeensä kiila
hilmalla ,mOottårin. 	 - 

Moottorin voitelujärjestelniään:; kuuluu: hainraaspyöräPumppu 
imusiivilöineen, öljyn.puhdistin ja öljynpaineen mittari. Pumppu 
saa liikkeensä nokka-akslilta. 	, 

Kytkin (Fiehtel '& SåeliS) on jalkapolkimella hoidettava kuiva 
yksilevykytkin. VaihteiStån':lianimaspYörät ovat suorahampaisia. 
Vaihteiston akselit on laakeroitu kuula- ja rullalaakereilla. 

Vaihteistosta voima siirtyy nivel-akseleilla etu- ja takasillan 
tasauspyörästöihin .ja niistä edelleen erikseen koteloitujen lieriö-
hammaspyöräparien välityksellä traktorin takaPyöriin. Traktorin 
etupyörät kytketään vetämään — myös traktorin ollessa 'liik- 
k6esSä 	käsivivulla. Sekä etu- että takasillan tasauspyörästöt 
on varustettu yhtei.S.ellä käsivivulla hoidettavilla lukoilla. 

Voimanottoakselit eteen ja taakse ja traktorin oikealle puo-
lelle sijoitettu hihnapYörä saavat liikkeensä vaib.delaatikosta. 
Niillä on onåa yhteinen kytkin. 

1) Kaihdin on asennettu tutkimuslaitoksen toivomuksesta jälkeenpäin. 
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Kuva 2. Traktori vintturilla varustettuna 

Traktorissa on kaikkiin pyöriiii vaikuttavat, jalkapolkimella 
hoidettavat hydrauliset paisuntajarrut (nestejarrut). Käsivivulla 
hoidettavat seisontajarrut vaikuttavat mekaanisesti takapyöriin. 
Traktori on varustettu matka- ja nopeusmittarilla, joka saa liik-
keensä vaihdelaatikosta. 

Traktorissa on edessä yksinkertainen ja takana vahvistettu 
kaksinkertainen kierrejousitus. Kaikissa pyörissä on hydrauliset 
iskunvaimentimet. 

Traktorin etuosassa on peltinen kori, jossa on. kuljettajan li-
säksi istuin yhdelle hengelle. Ohjaamo on varustettu kankaisella 
irroitettavalla kuomulla. Tuulilasin vasemmalla puolella on pe-
ruutuspeili. Ohjaamon takana on laidoilla varustettu kuormalava. 

Raidevälin säätö tapahtuu pyöriä kääntäen vaihtamalla. Sekä 
etu- että takapyörät voidaan varustaa paripyörillä. 

.Traktorissa on hinattavia työkoneita varten sivusuunnassa 
säädettavä vetolaite sekä vetokita 2-akselista perävaunua varten. 
Myös traktorin etuosassa on vetopiste. raineilmalla toimivaan 
nostolaitteeseen kuuluva ilmapumppu saa liikkeensä kiilahihnalla 
kampiakselilta. Nostolaite toimii ainoastaan nostavana laitteena. 
Se ei ajon aikana vaikuta työsy 	vyy teen, mikä säädetään tavalli- 
sesti työkoneen kanuatuspyörällä. Kokeissa ollut nostolaite ei ol-
lut 3-pisteraallia. Ilmoittajan toimesta lähetettiin koetuksen pää-
tyttyä kokeissa ollut traktori paineilm alla toimivalla työkoneiden 
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3-pistenostolaitteella varustettuna tutkimuslaitoksella nähtäväksi. 
Myös traktorin etupää voidaan., Varustaa työkoneiden, nostolait-
teella. Näitä laitteita ei -kokeiltu Nostolaite tpimii ohjaardosta 
käsin hoidettavalla kö,sivivulla. :Painesäiliöstä voidaan erityisen 
venttiilin välityksellW.Saada :Paine,  perävaunun, paineilma,jarrnihin. 

Traktoria -varten on :Valmistettu.  runsaasti erilaisia työkoneita, 
joista 'olivat kokeiltaviiia aur, niittokone, vintturi ja,,, ilma 

kompr essöri. 
Traktorin mukaan kuuluvat seuraavat työkalut ja varusteet: 

Hehkutulpan avain,,pyörö,mUtterin avain, 6 kiintoavainta, linjapih: 
dit, ruuvitaltta, nösturi, veidepUristin, ,  ilmanpoistoavain ja -letku 
sekä työkaluPussi. ,  

Traktorin -,yalMistusnnmero 	. .. , 	 20a04-01259/52. , 

. Pituus, -(ettpuskurista lavan 
takasyrjään)• • -  	 352 'cm 
leveys (raidevälin ollessa 130 
cm) 	 163 „ 
korkeus • (ilman knomua ja 

i i tuullasa)  	 170 „   
'(kuomulla varustettuna)  	 205 

Ett.F. ja. takaraideväll (säädettävissW pyö- 
riä kääntäen- ja vaihtamalla) 	 • •130-14Q-150 „ 

Akseliväli  	
170.  „ 

Kääntösäde betonialuStalla råidevälin 01- 

.. lessa 130 cm  • 	 -oik. 392 „ 
vas.. 396 „ 

Käännöksen puoleisen etupyörän käänty- 
miSkulma 	  

41° käännös vastaa n. 2/3  ohjauspyörän. 
kierrosta 

Ohjauspyörän läpimitta 	  
Maavara etuakselin .alla 	  

kampikammion alla 	 
vailidelaatikoh alla 	 
takasillan alla ' 	  
vetolaitteen alla 	 

Etu- ja takarenkaat»(Continental) 	 
vaakasuora ulköläpiraitta 	 

- 	leveys 	. 	  
Moottorin valniistusnumero 	 
Sylinterien lukumäärä 	  

oik. 	41° 

	

va,s. 40,5° 	' 

42,5 cm 

	

38,5 	„ 
61 „ 

	

44,5 	„ 

	

36,5 	„ 

	

32;5 	„ 
6.50-20 A. S. 

85,7 cm 
17;0 ,  „ 

01441/52 
4 

Mi.ttoja:  
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Sylinterin läpimitta  	 75 mm 
Iskun pituus  	100 „ 
Kokonaisiskutilavaus  	1 767 cm3  
Puristussuhde (valm. ilm. mukaan) . . .  	 19 
Moottorin normaali pyörindsnopeus 

ilm. mukaan)  	2 $00 r/min 1) 
Kytkinlevyn kitkapinnan ulkp- ja sisälä- 

pimitat  	225 ja 152 mm 
Hihnapyörän läpimitta keskeltä  	315 

leveys  	112 „ 
pyörimisnopeus (moottori 
2 500 r/min)  	 980 r/min 

Hihnan nopeus norm. pyörimisnopeu- 
della 2  )  	 16,2 m/s 

Voimanottoakseleiden läpimitta (1 %") . 	29/35 
pöyrimisnopeus 
(moottori 2 500 
r/min)  	540 r/min 

Kiinteän vetolaitteen vetopisteen korkeus 
maasta  	37,5 cm 
säätövara sivusuun- 
nassa laidasta laitaan 111 	„ 

Vetopuomin reikien läpimitta 	 33 mm 
Kiinteän vetolaitteen vetopisteen 	vaaka- 

suora etäisyys taka-akselista 	 60 cm 
Kiinteän vetolaitteen vetopisteen 	vaaka- 

suora etäisyys voimanottoakselin päästä 24 „ 
Kiinteän vetolaitteen 	vetopisteen 	pysty- 

suora etäisyys voimanottoakselista . . . . 32 „ 
1-akselisen peräkärryn vetopisteen korkeus 

maasta 	  37,5 „ 
1-altselisen peräkärryn -vetopisteen vaaka- 

suora etäisyys taka-akselista 	 60 „ 
2-akselisen perävaunun vetopisteen korkeus 

maasta 	  68,5 „ 
2-akselisen perävaunun vetopisteen vaaka- 

suora etäisyys taka-akselista 	 43 „ 
Polttoainesäiliön tilavuus (vallia, ilm. muk.) 40 1 
Jäähdytysnesteen määrä 13 „ 
Moottorin öljymäärä 6 „ 

Kokeissa on käytetty moottorin normaalina pyörimisnopeutena 2 500 
r/min, mihin asentoon myös moottorin säädin oli alunperin asetettu. 

Maassamme valmistetut puimakoneet ovat yleensä varustetut sellaisilla 
kelan hihnapyörillä, jotka edellyttävät n. 12,7 m/s hihnannopeutta. 



	

Vailidelaatikon öljymäärä, (valm. ilm. mm- 	 4,5 '1 
kaan) - 	  

Etu- ja ' taka-:akselivaihteistojen • öljymää- 
rät (valio. ilm. mukaan)  	• ,2, :X 3.;0 „ 

VähennyspYörästöjen öljymäärät (valm. 
ihn. innkaan) 4 X 0,15 „ 

	

Traktorin suurin sivukallistuma ilman 	aja- 
jaa 'käatumisrajalle 
raidevälin ollessa 130 cm ja ren-
kaiden paineet edessä ja.  ta- 
»kana 1,75 aty ' .. 	• - 
On ' oikeagle n.  	 48,5° 
ja vasemmalle n.  	 46° 

Traktorin Paino säiliöt täynnä (hinnan yh-
teydessä mainittuine varustei- 
neen) n.  	1 840 kg 
etuakselipaino n.  	1 152 „ 
taka-akselipaino -n.  	 688 „ 
taka-akselin suurin sallittu lisä-
kuormitus valmistajan ilmoituk-
sen mukaan vetopuornista (60 
eni: n päässä taka-akselista) . . 	ei tiedossa 
ja taka-akselin välittömässä lä- 
heisyydessä n:  	1 100 kg 
etua,kseiin suurin sallittu lisä-
kuormitus valmistajan ilmoituk- 
sen mukaan n.   	 200 „ 

Traktorin mitatut nopeudet pyörien 
luistamatta (ta;karenka,at - 6.50-20 A. S.) 
moottorin pyörimisnopeuden ollessa 2 500 

km/h. m/s 
4,0 1,11 

 	6,9 1,92 
 	12,7 	. 3,53 
	 23,0 6,39 
 	37,2 10,32 
	 56,7 15,74 
 	2,8 0,78 
 	5,1 1,42 

I'neurnaattisen . nostolaitteen työsylinterm 
' 	läpimitta  	: .17.0 ::.mm . 
Iskun pituus :. 	.1.65:.. ;,,.. 
Suurin työpaine . (vaiti. ilm, mukaan) . , 	 -7,,5aty- 

r/min 

1-vaihde 	 
2- 57 

,, 
,, 

 77 

,, 
1-peruutusyaihde 
2-,, 



3,-pistenostolaitteen vetövarsien pituus,  	 736 mm-. 
pallonivelien 
reikien läpi- 
mitta . 	 .22,5 „ 

työntöVarren pituus: (sää- 

	

dettävä) . 	. 535.. .790 „ 

. mitta 	 19,4 „ 
..,nostovoima. Vetovarsien , 
päässä .7 aty iinanpai- 
neella n.. . 	. . . . : 	. . 	 635 kp 

Kuormalavan Sisämitat - 	150 X 150. cm 
laitojen korkeus . . 	. . 	 36 „ 
suurin sallittu kuormitus 

	

(valm. :ilm, mukaan) n. . . 	. 1.000 kg 

Koetus 
Taulukko 1. Jarrutustulokset 

Hihnan 
Siirtämä 

teho 
hv 

MOottorin 
PY5r. flop. 

rimin. 

Polttoaineen °kulutus Jäähdytys-
veden 

Jarrutus- 
hallin Ilman- 

paine 
mmHg g/hvh 	1/h " lämpötila °C 

Tunnin koe 	täydellä kuormalla 
25.31) 	2 500 	1 	272 	8.35 	91 	26 	747 

Osakuormituskoe 
24.7 2 580 275 8.2 90 26 747 

. 	22.6 2 590 278 7.6 86 24 
21.1 2 620 ; 284 7.3 » » 
20.1 2 625 287 7.0 » 25 
.18,7, 2 640 297 6.7 83 » 	- 
17.3 2 670 308 6.5 » 24. 
15.2.....2690   318 5.8 5 > 23 
12.5, i 715 353 5.3 » 
10.0 2 730 	, 395 4.8 82 
8.5 2.740.438 4.5 
8.2;.. .2760 547 4.1 » 
4.3 2 7,70 	: 710 3.7 » 

. Ylikuormituskoe 
24.6 2310 	' 262 7.6 92 23 747 
23.7 '2 ' ' 	146': ' 254 7.3 
22.4 1 990 243 6.6 9)  22 
20.8 1 810237 6.o 
19.6 ' 	 12710 	, ,i",--• 234 5.6 » 88 21 
18.8 !.1. 650,.3 ., 235':......5.35  » 

1) Normaalitilaan (76Ö mm Hg ja .± 20° C) miumn.ettuna, teho on 26;0 hv' 
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'Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuosina 1953-54. Trakto-
rille tuli koetusaikana yhteensä n. 1 280 käyttötuntia ja n. 11 500 
aj okilometriä. 

Koetukäessa mitattiin traktorin teho hihnan siirtämänä tehona, 
vetoteho sekä polttoaineen kulutus.' Lisäksi suoritettiin nostolaitteen 
käyttökoe sekä erilaisia Maatilataloudessa esiintyviä tavallisimpia 
käytännön töitä sekä kesällä:. että,italvell.a. 

Tehon mittaukset suoritettiin: koetusajan alussa alkukäytön jäl-
keen, joka kesti n. 390 tuntia.. Myös-  .koetusajan lopulla, jolloin 
traktoria uli käytetty n. 1 260 'tuntia, mitattiin teho. 

Hihnan siirtämä teho mitattiin sähköjarrulla käyttäen 4" hihnaa. 
Jarrutuksen aikana on huolehdittu siitä, ettei hihnan luisto ole 
ylittänyt 1 %. Tulokset jarrutuskotkeista esitetään taulukossa 1 ja 
piirroksessa 1. 1) Taulukon 1 tulokset ovat loppujarrutuksesta, 
koska: tUlökset olivat tällöin .edullisempia kuin: alkujarrutuksessa. 

Moottorin pyörimisnopeudella 2 500 r/min saatiin tunnin kokeen 
keskiarvona 760 mm lig ilmanpain.eeseen ja + 20° C lämpötilaan 
muunnettuna hihnan, siirtämäksi telioksi 26,0 hv. Polttoaineen ku-
lutus oli (747 mm Fig ja, + 26° .C) 8,35r.litraa.tunnissa  eli 272 g 
hevosvoimaa- kohden tunnissa: Hihnapyörän suurin -vääntömomentti 
saatiin moottorin pyöriinisnopeuden ollessa 1 810 r/min (21,2 liv). 
Tämä; vääntöinomentti on 12,7 % suurempi kuin moottorin pyöri
misnopeudella. 2 500 r/min (26,0 'hv). 

Jöutokäynni4S-ä -  (535 -r/Min) moottori kulutti polttoainetta 
0,46 litraa tunnissa. Meottorfi? Pyöriniiänopeuden (2 500 r/min) 
pysyvä lisäys oli 11,8 % poistettaessa täysin kuormitetusta mootto-
rista kuorma. 

Vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla. kelillä 1) asfalttitiellä, 
2) lyhyellä nurmensängellä ja 3) pehmeäksi (n. 20 cm syvään) 

I) 30. 11. 54 alkaen on ryhdytty 'ilmoittamaan moottoreiden jarrutuksissa 
mitatut tahot hihnan s ii r't äminä teholukuina, joihin hihnan aiheuttamaa 
tehotappiota ei 'ole lisätty, kuten aikaisemmin on tehty. Tämä uusi tehon 
ilmoitustapa vaikuttaa paitsi itse teholukuun (hv) myös ilmoitettuun poltto-
aineen ominaiskulutukseen (g/hvh), mitkä luvut eivät ole nyt suoraan verratta-
vissa aikaisemmalla tavalla ilmoitettuihin. Aikaisemmalla tavalla ilmoitetut 
hihnapyörän tehot voidaan muuntaa hihnan, siirtämiksi tehoiksi vähentämällä 
niistä 1,4 hv, silloin kun on käytetty 6" hihnaa ja 1,0 hv, silloin kun. on käy-
tetty 4" hihnaa. Polttoaineen ominaiskulutuksen (g/hvh) muuntaminen voidaan 

!-1- 1,4 
suorittaa siten, että entinen g/hvh luku kerrotaan suhdeluvulla hy 	 tai 
hy.-1- 1 	 hv 

hv 	jossa hv on entinen hihnapyöräii teho. 
Laitoksella on, tutkittu. v. 1954 aikana :eri hihnojen aiheuttamia tehotap-

pioita,. Tässä jarrutuksessa käytetyn 4" hihnan tehotappio oli suoritettujen 
mittausten mukaan n. 0,3 hv. Mittauksissa on todettu tehota.ppioiden vaihtele-
van varsin runsaasti hihnan laadusta ja käyttöolosuhteista riippuen. 
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.PoIlloainben ,kulutu.S. 	-- 	 .... ,Noottorin pyörimisnopeus. 
.1/h g/hvh i. 

II mm 1 tunnin -koe -Mosso 747mm li +26 *c r/min 
i 1111111 effirlimal 

LIEN 8  blighbaffir /m 
emeid:: 

1 n ,11111911111• 
-ffl- 

11.11111ellp 
ON mrl ': 

iilliikliiiiii111111111211110:40MItil 
7 EffillallINNI 

ll 
II 

Nl „il 
P2500 
Ii 11111111011 

1111111 1191111IFNI 
.10,ddim Ihd 

i  

6  111111111g111 III III- !MONIA" 
p u 

Hill 
rammumaN Nl 0,iiiilliminipumm 

111112000 5  IZENINNNININN _ko 1111111.01111 1119/ INI 
IIINININW, ild ..11111 	LI Ilm N111 

1 

• iiiiiiiiiiiirj  
4.11111%1111111111q1U1P11119111111111111 

MIMI NIli 
Will' 
1111:141111111 

1500 3-' 1919 li Iiii.30,111 Offilliel 
Wall I OMII illileillineWrili 

I 1111111111 1 111111111111E1:1111111 2  II I 
I  111111111 g  1111111111111111M 1 	. 200 

5 
Noollorioljy: 
Polttoaine: 

, 

Esslic HD 
Dieselöljy, 
setaanilaku 

10 15 
30- 	. 
om. paino 0,825 +20°C 
60-62 

2s 
Ilman.lämpötila 

, Ilmanpaine 

. 25 

747 

21_9,1954- A.O. 

+21-24°C 
hv 

mm Hg 

Unimog-diesellraktori 
NO/torin ialinistuSnamero 01441/5.2 .,., 	„ 	. 	, 	, 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUS-
LAITOS-  HELSINKI 

Piirros 1 

muokatulla .kiinteäpohjaisella mullospelloll& Kokeet suoritettiin 
siten, että vetosuunta muodosti n. 100  kulman maan pinnan kanssa, 
vetopisteen ,korkeuden ,  ollessa, lepoasennossa 45: cm (vedon aikana 
jousien painuessa.n. 38 -ero.).. Renkaiden ilinanpaineet olivat asfalt-
ti-tiellä edessä 2,5 a.-ty ja. fakp,na 3;5aty sekä nurmensängellä ja mul-
lokSella vastaavasti 1,7 ja. 1,75 aty. Vetokokeiden tulokset esitetään 
taulukossa 2 ja 3. 

2 
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Tämliikkö 	Vetokokaden-  tulokset 

Vaihde 
Veto-
voima 

Vetp-
teho '-
-hv . ,1/11 * 	g/hvli 

Polttoaineen.. 
kulutus • • Nopeus 

m/s' . 	km/h 

Moottorin 
PY.ör. nop. 

rhnin. 

Pyörien 
luisto 

Asfaltti, 4-pyörilv.  eto 

     

190 	' 11.7 
2 480 	10.0 
2 550 	7.2 

'2060 	6,0 
2 380 	3.7 
2 520 	2.8 

"-2410' •  3.o 

  

295 
316 
328 
350 
276 
302 
332 

0.75 
0.95 
1.01 
1.50 
1.78 
1.89 
3.34 

2.7 
3.4 
3.6 
5.4 
6.4 
6.8 

'12:0- 

1 	t616" 	 16.1 

	

1:460 	18.5 
» 	1 200 	16.1 
2 	960 	19.2 

	

820 	19.4. 
700 , 	17.6 

3 	360 	, 16.0 

5.8 
7.1 
6.4 
5.5 
6.5 
6.4 
6.4 

    

    

      

Asfa tti, 2-pyöraveto 
10.5 	6.2 	487 	0.71 
13.0 	6.1 	384 	0.90 
12.2 	5.9 	397 	0.95 
16.6 	5.3 	263 	1.40 
18.3 	6.6 	292 	1.73 
18.0 	6.5 	297 	1.77- 
.1,5.4-6.1 	327 	3.12 
16.2 	6.05 	308 	3.29 
15.0 	6.3 	343 	3.42 

Asfaltti 1 000 kg kuorma, 4-pyör3veto 
15.2 	4.7 	255 	0.67 	2.4 
18.7: 6.0 265 0.85 3.1 
16.4 	6.25 	314 	0.98 	3.5 
18.2 	5.55 	252 	1.45 	5.2 
18.2 	6.ss 	297 	1.80 	6.5 
17.2 	6.4 	307 	1.84 	6.6 

A faltti 1 000 kg kuorma, 2-pyöräveto 
17.5 	6.4 	302 	0.77 	2.8 
18.5 	6.6 	294 	0.89 	3.2 
17.3 	- 	- 	0.95 	3.4 

Nurmi, 4-pyör8veto 

1 
» 

2 
» 

3 

» 

1 

2 

1 

2 

i:110 
1 080 

960 
890 
790 
760 
370 

:-370 
330 

  

   

1 700 
1.640 
1 260 

940 
760 
700 

  

   

1 700 
1 550 
'1370'  

  

   

1 230 
1 080 

'910 
820 
720 
610 

  

   

0.80 
0.93 
0.98 
1.31 
1.70 
1.84 

2.9 
3.35 
3:5 
4.7 
6.1 
6.6 

7.7 
7.3 
6.7 
6.3 
7.8 
7.9 

, .483. 
448 
462' 
361 
396 
433 

14.3 
16.3 
15.0 

     

     

2) MUllOS, 1 000 kg lis "kuorraa, 8-pyöräisenii, 8-pyöräveto 
402 	0.80 	2.9 	2 130 	11.0 
435 	0.94 	3.4 	2 410 	8.2 
473 	0.95 	3.4 	2.440 	8.0 
590 	1.57 	5.65 2 150 	3.5 
650 	1.60 	5.8 • 2-140 	' 1.0 

1) kp = voiraakilogramma. 
gynnetty ja äestetty mulles. 

1 
	

1 140 	12.2 	5.95 
» 	.1020 	12.8 	6.75 

	

900 	11.4 	6.55 

	

400 	8''' 6.0 

	

340 	5.7 ' 

	

2.6 	2 570 	35.2 
3.2 -2565 17.s 

	

3.4 
	2 580 	13.3 

	

5.0 
	2 020 	10.7 

	

6.2 
	2 490 	10.0 

	

6.4 
	2510'9.0 

	

11.2 
	2 310 	5.2 

	

11.8 
	2 400 	3.8 

	

12.3 
	2 510 	4.5 

1 750 	10.0 
2200. • 8.7 
2 520 	9.2 
2 000 	6.7 
2 460 	5.7 
2 530 	6.2 

2 140 	15.3 
2 440 	14.0 
2 530 	11.8 

254Q 	24.5 
2 560 	13.0 
2 610 	10.0 
1 890 	9.3 
2 420 	8.7 
2 580 	6.7 
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Vaihde 
Veto- 
voima 
kp ') 

Veto- 
teho 
hv 

Polttoaineen 
kulutus Nopeus Moottorin 

PYör. flop. 
Pyörien 
luisto 

1/h 	g./hvh km/h 	I 	m/s r/min. 

2) Mullos, 1 000 kg lisäktiOrMa 4-työräisenä, 4.pyöräveto 
1 1 170 11.1 6.25 464 0.71 2.6 2 110 20.0 

1 050 12.6 6.7 438 0.90 3.2 2 450 13.5 
880 11.0 5.9 440 0.94 3.4 2 520 11.7 

2 55.0 8.5 5.0 485 1.16 4.2 1.640 6.3 
450 9.5 6.o 522 1.58 5.7 2 230 6.3 
380 9.0 6.4 588 1.78 6.4 2 520 6.7 

')Mullos, 1 000 kg lisåkuorma, 8-pyöräisenå, 8-pyöräveto 
1 1 290 12.3 5.3 358 0.71 2.6 1 960 14.0 

1 050 13.5 6.2 379 0.96 3.5 2 490 8.5 
930 12.3 5.9 398 0.99 3.6 2 520 7.2 

2 640 10.7 4.5 344 1.25 4.5 1 700 3.2 
480 11.4 6.3 458 1.78 6.4 2 410 2.0 
300 7.6 5.8 630 1.89 6.8 2 550 2.o 

.) Mullos, 1 000 kg lisäkuorma, 8-pyöräisenå, 4-pyöräveto 
1 880 9.3 5.9 522 0.79 2.s 2 500 25.o 

730 8.6 5.5 528 0.88 3.2 2 540 17.5 
2 570 8.8 4.6 435 1.16 4.2 1 750 12.5 

540 10.9 6.1 462 1.52 5.5 2 270 11.6 
450 9.7 1.62 5.s 2 390 10.3 

Mullos, 4-pyöräisenä, 	4-pyöräv to 
1 1 020 10.2 6.o 485 0.75"  2.7 2 510 29.5 
» • 880 10.7 5.65 435 0.91 3.3 2 530 15.0 

820 10.3 5.4 433 0.94 3.4 2 550 12.2 
2 580 7.5 3.7 410 0.97 3.5 1 400 8.5 

510 11.3 6.55 478 1.6•7 6.0 2 390 8.0 
430 10.3 6.o 480 1.80 6.5 2 500 5.0 

Mullos, 4-pyöräisenä, 	2-pyöräv to 
1 480 4.2 4.5 883 0.65 2.3 2 590 41.0 

380 4.2 4.3 850 0.83 3.0 2 590 24.5 
360 

. 	• 240 
3.4 5.95 1 440 0.71 2.6 2 520 63:0 
4.9 5.7 955 1.53 5.6 2 560 21.2 

» . 	.130 . 	. 2.9 5.0 1 415 1.70 6.1 2 570 12.8 

kp = voimakilogramma. 
KynnOty ja ästetty raullos. 
.Ä.esttty niullos. 

'Traktorilla ajettiin koetuksen aikana yhteensä n. 1 280 tuntia. 
Sitä käytettiin mm. kyntöön n. 50 tuntia, väkilannoitteiden ja sie-
Menten ky1Vöön'n130'.tuntia,-- kasvinsuojeluruiskun 'käyttöön n. 40 
tuntia, jyräykseen n. 45: tuntia, niittoon n. 35 tuntia, 'paikalliskäyt-
töön n. 230 tuntia ja siirtoajoihin n. 750 tuntia. 
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Talli-Ukko 3. Vetokokeiden tulasten -perusteella tehtyjä vertailuja, 
jotka selvittävät 1- ja 2-akselivedön, paripyörien ja lavalla olevan 

kuorman vaikutusta traktorin vetovoimaan 1-vaihdetta 
käytettäessä. 1) 

Vetävien akseleiden ja 
traktorin renkaiden lukumäärä 

sekä käytetty lisäpaino 

• 

Mittaustulosten perusteella laskettu 
vetovoima. (kp) luiston ollessa 10 % „ 

Asfalttitie 
Mullos, 

kynnetty 
ia äestetty 

Mullos, 
äestetty 

Nurmen-
sänki 

kP % IrP % 

1 akseli, 4 rengasta 	 
2 akselia, 4 rengasta 	 
1 akseli, 	4 	rengasta + 1 oqo kg 
2 akselia, 4 rengasta '+ 1 000 kg 
1 akseli, .8 	rengasta + 1 000 kg 
2 akselia, 8 rengasta + 1 000 kg 

800 
1 460 
1 080 
1 700 

100 
183 
135 
212 800 

450 
1 100 

667 
375 
916 

120 
620 

100 
517 910 — 

Vrt. alahuom. 1 siv. 13. 

Ilmanpaineella toimiva alkuperäinen nostplaite oli normaalikäy-
tön lisäksi käyttökokeessa, jonka aikana sifiä suoritettiin n. 30 000 
nostoa. Jatkettujen. nogtovarsien • (jatkeen pituus 35 cm) päässä oli 
painoa 250 kg ja moottorin pyörimisnopens oli- n. 2 500 r/min. 2 ) 
Traktorin mukana oli kokeissa vintturi, ilmakompressori, 2-siipinen 
12".  aura ja 5' niittokone. - 

Vintturi kiinnitetään traktorin peräpäähän ja se saa liikkeensä 
voimanotto.akselilta ketjuVäiityksellä. Vintturia käytettiin eri käy-
tännön töissä mm vaikeissa olosuhteissa kiinnijuuttuneiden ajo-
neuvojen ja koneiden vetoon sekä kivien ja puiden raivankseen. 

Kompressori kiinnitetään traktorin eteen ja saa liikkeensä etu-
maisesta voimanottoakselista. Sillä käytettiin yhtä 32 mm poraa. 
Keskimääräinen porausteho oli lyhyenpuoleisia reikiä porattaessa 
n. 8...9 m tehollisessa työtunnissa. 

Niittokone on sijoitettu traktorin vasemmalle sivulle. Se saa 
käyttövoimansa traktorin edessä olevasta voimanottoakselista. Te-
rän nostaminen ja laskeminen suoritetaan ohjaamosta käsivivulla. 

30 000 nostoa vastaa esim.. 2-siipise1lä 13" auralla ja 150 m pituisilla 
sayoilla, n. 30Q ha. kynti. 
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Arvostelu 
Unimog-dieseltraktori 

nelipyörävetoinen 
Ilmoittaja : Oy Veho A b, 
Valmistaja: Daimler-Benz A. G., Werk Gaggenau, 

Länsi-Saksa. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (9. 11. 54) : sähkökäynnis-

tyksellä, valaistuslaitteilla, 
hihnapyörällä, voimanotto-
akselilla eteen ja taakse, 
tasauspyörästöjen lukoilla 
ja pneumaattisella nosto-
laitteella varustettuna il-
man ajajan kangaskuomua 
n. 803 000 mk 

Unimog-dieseltraktori on n. 1. 840 kg painava, pneumaattisella 
nostolaitteella sekä etu- ja takaraidevälin säätömahdollisuuclella ja 
kuormalavalla varustettu, 4-pyörävetoinen erikoismallinen traktori. 
Traktorin etu- ja takapyörät ovat sarnankokoiset. 

Traktorin teho, paino, pyörien suuruus ja nopeudet — kuusi 
vaihdetta eteen ja kaksi taakse --- ovat keskenään -verraten edulli-
sessa suhteessa ja olosuhteisiimme keskimäärin sopivat. 

Uninwg-traktori eroaa käyttöominaisuuksiensa, puolesta saman-
tehoisista tavallisen mallisista maataloustraktoreista mm. siinä, että 
näkyvyys sen ohjaamosta On huonompi ja useiden työköneiden sää-
tömahdollisuus käytön aikana Vaikeampi. Monissa töissä .-- myös 
peitotöiSsä — on kuitenkin traktorin kuormalavasta hyötyä. Trak-
töri on -yleensä osoittautunut 'hyvin epätasaisessa maastossa taval-
lista traktoria .jonkin verran rnaastokelpoisemmaksi, mutta hyvin 
upottavalla kelillä sen käyttö on suhteellisen pienten pyörien vuoksi 
stiunnilleen yhtä rajoitettua kuin tavallisen mallisen traktorin.') 
Traktori on yleiskäytön lisäksi suunniteltu erityisesti erilaisiin kul-
jetustöihin, joihin se ominaisuuksiltaan myös soveltuu.. 

Hihnan,Siirtämäksi suurimmaksi tehoksi tunnin kokeen keski-
arVona nermaalitilaan, (ilmanlämpätila + 20° C ja ilmanpaine 
760 mm Hg). muunnettuna moottorin pyörimisnopeuden ollessa 
2 500 r/min saatiin' 26,0 hv. Polttoaineen kulutus oli (747 mm Hg 

• • 

1) Unimog4yyppisessä traktorissa, jossa pyörät ovat suhteellisen pienet ja 
samankokoiset , sekä ,traktori runsaasti etupainoinen, on nelipyörävedosta enem-
män hyötyä kuin mitä siitä olisi hyötyä tavallisen tyyppisessä traktorissa. 
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ja + 26° C) 8,35 litraa tunnissa eli 272 grammaa hevosvoimaa koh-
den tunnissa. Osakuormituskokeiden tulokset esitetään seuraavassa 
yhdistehnä,ssä. 

Hihnan siirtämä 
teho hv 

(747 mm Hg + 21 
... 26° 0) 

Moottorin 
pyör. nop. 
r/min. 

, Teho % 
suurimmasta 

tehosta 

Polttoaineen 
kulutus 

J änäehsdteyetnys- 

lämpötila  
+  °C 1/h g/hvh 

25.3 	 2 500 100 8.35 272 91 
21.5 	.... 	 2 610 85 7.4 283 86 
19.0 	 2 640 75 6.8 294 83 
12.6 	 2 715 50 5.3 350 » 
6.3 	 2 770 25 4.1 543 82 

Suurin teho inuunnettuna normaalitilaan on 26 0 hv 

I 	 1 

Polttoaineen emin.aiskulutusta, (g/hvh) on pidettävä normaalia 
suurempana. PyörimisnoPeuden säätimen toiminta on jokseenkin 
hyvä: Vetokokeiden 'tulokset esitetään seuraavassa yhdistelmässä, 
josta ihnenee eri -vaihteilla saavutetnt parhaat -vetovoimat ja vastaa-
vat pyörien luistoprosentit Sekä vetotehot. 

Käytännössä suoritettujen kyntö7  ja äestyskokeiden perusteella 
voidaan todeta traktorin pystyvän, tarvittaessa ketjuilla varustet-
tuna, 2-vaihteella -vetämään keskijäykillä mai11a n. 20 cm Syvään 
kynnettäessä 2 X 13" auran ja 23-vaihteilla 20...25 teräriStik-
koisen äkeen. 

Kääntyniiskykvä on pidettävä hyvänä. . 
Moottori käynnistyy yleensä hyvin. 

'Traktorin ra.kenteeseen ja kestävyyteen n.äh-
den esitetään seuraavat .huomautukset;i) 

Ohjans.simpukasta lähtevän' ohjausvarren urissa todettiin „väl-
jyyttä n.. 540 käYttötunnin jälkeen. Ei voitu todeta, johtuuko ,väl-
jyys yksinomaan siitä; '.että traktoria oli ajettu raideväli toiselta 
puolelta- leVitettynä ja että etuakselissa oli käytetty paripyöriä yh-
teensä 45 käyttötunnin ajan: 

'2-sylinterin ruiskutusSuiattirnen ja syöttöpumpun välinen poltto-
aineputki murtui n. 800 kä,yttötunnin jälkeen ja 3-sylinterin 
n. 940 käyttötunnin jälkeen. 

1) Noin. 700 käyttötunnin jälkeen ihnoittaja lähetti traktorin 1\letsätehon 
kevättalvella 1954 järjestämiin talvityökokeiluihin Keuruulle. Siellä särkyi 
traktorin takaSilta ,  Tämän • ;jälkeen. ' traktori varustettiin tutkimuslaitoksella 
uudella 'takaaillalla. -Tutkimuslaitoksella ei voitu todeta oliko särkyrOinen aiheu-
tunut käyttövirkeestä. 
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Olosuhteet 

'Suurin mitattu vetovoima 
k:p/pyörien luisto % i) 

Suurin mitattu 
vetoteho 

1 	I 	2 	I 	3 1 	I 	2 	I 	'3 
vaihteella vaihteella 

Asfaltti 
4-pyöräisenä, 4-pyöräveto 	 1 610/11.7 960/ 6.0 360/3.0 18.5 19.4 16.0 
4- 	» 	2- 	» 	 1 110/35.2 890/10.7 370/5.2 13.0 18.3 16.2 

Asfaltti, 1 000 kg lisäkuorma 
4-pyöräisenä, 4-pyöräveto 	 1 700/10.0 940/ 6.7 18.7 18.2 - 
1, 	,.» 	2-. 	» 	 1 700/15.3 - 18.5 - - 

--.1.\Turmi 	 ' 
4-pyöräisenä, 4-pyöräveto 	 1 230/24.5 820/ 9.3 - 13.4 16.3 - 

Mu//os 2) 
4-pyöräisenä, 4-pyöräveto 	 1 020/29:5 580/ 8.5 - 19.7 11.3 - 
4- 	» 	2- 	»  	480/41.0 360/63.0 - 4.2 4.9 - 

Mu//os, 1 000 kg lisäkuorma 2 ) 
8-pyöräisenä, 8:-pyöräveto 	 1 140/11.0 400/ 3.5 -, 12.8 8.4 - 
4- , 	» 	4- 	» 	 1 170/20.0 550/ 6.3 - 12.6 9.5 - 

Mullos, 1 000 kg lisäkuorma 3) 
8-pyöräisenä, 8-pyöräveto 	 1 290/14.0 640/ 3.2 - 13.5 11.4 - 
8- 	» 	4- 	»  	880/25.0 570/12.5 - 9.3 10.9 - 

2-vaihteen siirtohaarukka vääntyi n. 850 käyttötunnin jälkeen, 
jolloin myös vika korjattiin. 

Vailidetanko katkesi koetuksen aikana. Se korjattiin hitSaamalla. 
.Nostolaitteen säätöventtiilin varren raurrosnivel rikkoutui nosto-

laitekokeen aikana. Myös nostolaitteen ilmakompressorin: ilmanpuh-
distin irtosi kiinnityksestään. Nostolaitteen ilmakompressorin ja 
Paineåäiliön Välinen kumiten paineletku halkesi 3 kertaa nostolaite-
kokeen aikana. 

Olisi eduksi jos jäähdyttimen kaihdin olisi vakiovarusteena. To-
sin termostaatti toimi hyvin koko koetuksen ajan. 

Moottorin etupäässä ei ole tilaa käynnistyskammen käyttöä var-
ten eikä traktoriin kuulu käylmistyskampea. 

Lopputarkastuksen yhteydessä n. 1 280 käyttöturmin jälkeen ha-
vaittiin seuraava: 

I~3VYssä, oli useita Murtumia, ja se oli huomattavasti jku-
lunUt. 

kp = voimakilogramma. 
gynnetty ja äestetty mullos. 
Restetty mullos. 
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"siirföhaarlikoissa oli havaittavissa pientä lualuz 
mista. -:vaihteen hamrnaspyörän hampaiden kulmista oli lohkeillut 
pieniä muraja, - 

Etusillan tasauspyörästön ja vähennyspyörästöjen välisissä akse-
leissa-oli-havaittavissa vähäistä kulumista tiivisteiden kohdalla. 

Olkata.PPien kumitiivisteet olivat rikki. 
Nostolaitteen ilmakompressorin kuluminen oli vähäistä (suurin 

kUlumisinittaus 0,04 mm): 
Moottorin sylinterien kuluminen oli pieni (suurimmat kulumis-

mittaukset 0,02...0,11 mm). 
Edellä Mainitut huomautukset ovat vähäisiä. 

Unimog-traktorilla voidaan suorittaa kaikkia 
maatilan traktoritöitä. Se soveltuu lisäksi hyvin maatilan kulje-
tustöihin. 'Hinnaltaan sitä on pidettävä tavalliseen maatalouskäyt-
töön 

Helsingissä marraskuun 30.  päivänä 1954. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Ilmoittajan mukaan on Unimog-dieseltraktoria 15; '11......54 mennessä 
myyty Maassamme r 6 kpl.(' .Traktorin,  mukana , seuraa 'saksankielinen käyttö - 
ja huolto-ohje. Valmistaja on luvannut Unimog7cliese1traktorille määräehdoilla 
6 kk takuun. 	- 

QY Veho Ab xi myymiä traktoreita *huolletaan ja korjataan myyjän 
ilmoituksen mukaan seniaavilla paikkakunnilla olevissa myyjän tai piiri-
myyjän '-korjaamoissa: Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, 'Jyväskylä, Kajaani, 
Karkkila, Kemi, Kokkola, Kotka, Kuopio', Lahti, Lappeenranta, Loviisa, 
Maarianhamina,. Mikkeli, Oulu, Pietarsaari, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tam-
rniSaari, Tampere, Turku ja Vaasa. 

1 

 Koetusselostus saadaan julkaista joko kokonaan tai sen arvostelu-osa. Koetusselostuksen 
jotakin muuta kohtaa ei saa ilman tutkimuslaitoksen kirjallista lupaa erillisenä julkaista. 

Helsinki 1955. Valtioneuvoston kirjapaino 


