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Rakenne ja toiminta 
Moottori on 4:sylinterinen, 4-talitinen kansiventtiilimallinen 

Freeraan: Sandersin patentoidUlla palainistilalla varustettu neste-
sjäähdytteinen diesehnoottori. 

Moottorin sylinterilohko on valettu yhdeksi kappaleeksi ja rauo-
'döStaa vailidetaatikkoen liittyen -traktorin eturiingon. 

Moottorissa on vaihdettavat ns. kniVat sylinteriputket ja kevyt-
metallimännät, joissa on.  3 tiivistysrengasta;:ja 1 öljyrengas. Kam-
Pialtseli on laakeroitu 3 runkolaakerilla. 

Polttoainejärjestelmän ruiskutuspumppu, suodattimet ja suut-
timet ovat C. A. V-merkkiset. Järjestelmään ei kuulu polttoaineen 
siirtopumppua. Polttoainesuuttimien ruiskutuspaine on 123 aty 
Palamisilma kulkee öljyilmanpuhdistimen kautta. 

Pyörimisnopeuden säätimen:, .toiminta perustuu moottorin imu-
kanavaSSaieleVan alipaineen: ,-vaihteliiun„'jöta Voidaan sä,ätää käsi- 

'SälikölaitteiSiiii.:'(1.2 V) kuultu' kalsj. sarjaan : kytkettyä, 6 V ak-
kna,.(1.15 Ah) :latansgeneraattoreineen, kä~Ysinoott.ori.',? hehku-

Valot;=,±0,.'ja ainperimittari - - , 
käynnistYksen .helPO.ittanals' eksi kylmalla säällä, on moottori .va-. 

rU,stettd puolipuriStUSlaitteella ja: inuillanavaan 'Sijoitetulla, hehku-
langalla sekä laitteella,: Jena voidaan ruiskuttaa. ruiskiittaa- polttoaineannes 
ininsarja,an helikUlangam kOlidalle. Myös: syöttöpninpusSa, -.On laite 
lisäpOltiteaineen-söttämistä Varten. Normaalisti käynnistys ,taPa,h- 
tuu 'ilMan'fiSälaitteita. 	 - 

JäähdYtysjärjestelmään kuuluu painetulpalla :varustettu vesi- 
putkijäähdytin, vesipumppu ja termostaatti. ,Kaihdin ja lämpö - 
mittari eivät kuulu vakiovarusteisiin, mutta ovat saatavana lisä-
varusteina. 

Moottorin voitelujärjestelmään kuuluu hammaspyöräpumppu 
imusiivilöineen, öljynpuhdistin ja öljynp aineen mittari. 

Kytkin on jalkapolkimella hoidettava kuiva yksilevykytkin. 
Vaihteiston hammaspyörät oVat , vine ja, subrahampaisia. Vaihteis-
ton laakerit ovat kartiorullalaakereita lukuunottamatta peruu-
tusvaihteen akselia, jossa on liukulaakerit. 

Vaihteistosta voima siirtyy kartiohammaspyöräparin välityksellä 
traktorin tasauspyörästöön ja siitä edelleen traktorin takapyöriin. 

Voimanottoakselilla ja hydraulisen nostolaitteen pumpulla, on 
yhteinen kytkin. Elihnapyörä kiinnitetään voimanottoaksellin. Kyt-
kettäessä traktorin perään työkoneita, on hilinapyörä Yleensä irroi-
tetta-va. 

Traktorin takapyörissä on paisuntajarrut, jotka toimivat erik-
seen oikealla ja vasemmalla jalalla hoidettavilla ohjausjarrupolki-
milla tai molempiin jarruihin yhtaikaa vaikuttavalla yleisjarrupol- 
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Kuva 2 

kimella. Haluttaessa voidaan yleisjarru lukita salvalla seisonta-
jarruksi. 

Takaraidevälin säätö tapahtuu pyöriä kääntäen vaihtamalla ja 
muuttamalla vanteiden kiinnitystä pyörän runkolevyyn ja eturaide-
välin säätö akselin pituutta muuttamalla ja pyöriä kä,äntämällä,. 

Hinattavien työkoneiden vetoa varten voidaan nostolaitteisiin 
kiinnittää sivu- ja korkeussuunnassa säädettävä sidetangoilla tuettu 
vetopuomi. Lähinnä peräkärryn vetoa varten on lisävarusteena 
saatavana erityinen vetokoukku, joka hydraulisen nostolaitteen 
avulla myös nostaa peräkärryn aisan maasta. 

Traktori on varustettu hydraulisella työkoneiden 3-pistenosto-
laitteella, johon työkoneet kiinnitetään kahdella veto- ja yhdellä 
työntövarrella. Nostolaitteessa on tulppa paineletkun kiinnittä-
mistä varten. 

Hydraulinen nosto- ja työsyvyyden säätökoneisto on selostettu 
Ferguson TE—A-20-traktorin koetusselostnksessa n:o 48. 

Traktorin mukana ovat seuraavat työkalut: voidepuristin, siir-
toavain, kaksi kiintoavainta, linjapihdit, hylsyavain, ruuvitaltta 
sekä välysmitta. Traktorin mukaan kuuluu myös suojapeite. 

Traktoriin on saatavana runsaasti erilaisia kiintotyökoneita 
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r'rraktorin valmistuSnum ero . 	. 	T E F 299906 
pituus (eturenkaista ta,karenkai- 
siin)  	 272 cm 
leveys (takaraidevälin ollessa 133 
cm)  	162 „ 
korkeus (ohjauspyörän : yläreu:4', 
naali) 	

, 	• , 131 „ 
Eturaicleväli säädettävissä (jatkettava akseli 

	

ja -  pyöriä kääntäen) pienin välein . . . . . 	122. . .203 „ 
TakaraideVäli säädettäviSsä, pyöriä. 'kääntäen 

	

ja kiinnitystä muuttaen pienin 'välein . . 	122.. .193 
Akseliväli _(etura,idevälin ollessa 122 'Cin) 	 178 „ 
Kääntösäcle (betonialustalla) raidevälin 

lessa edessä 122 ja takana14 
cm 	  

(betonialustalla) ohjausjarruja 
käyttäen  	oik. 227 „ 

vas. 247 „ 
Käännöksen puoleisen etupyörän kääntymis- 

kulma  	-oik, 61° 
-vas., 53° 

_61° käännös vastaa n. 7/8  ohjauspyörän 
kierrosta oikealle ja 53° käännös n. 
3/4  kierrosta' vasemmalle. 

Ohjauspyörän läpimitta  	 44 ein 
MaaVara, etuakselin L alla  	52 „ 

: 	ka,mpikammion alla  	31 „ 
vaihdelaatikon alla  	33

•  
	„ 

takasillan alla . 	........... . : 	- 	32 ;, 
Eturenkaat (DUNLOP) ..... . . . . . . 	 4,00.X 19:. 

vaakasuora.ulkoläpimitta  	72 cm 
leveys 	 11 „ 

Takarenkaat (DUNLOP)  	10-28 
-vaakasuora ulkoläpimitta 	 118 cm 
leveys  	27 „ 

Moottorin valmistusnumero 	  S A 9785 E 
sylinterien lukumäärä  	. 4 
sylinterin läpimitta 	  • 	 81 mm  
iskun pituus . 	......... , . 	101,5 „ 
kokonaisiskutilavuus . . . . . . ..... 	2.091 cm3  
_,PuristusSuhde.  (valm. ilm. mukaan) 	17 

61k. 290 „ 
vas. 315 -„ 
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normaalit pyörimisnopeudet (valm. 
ilm. mukaan) 	. . ......... ....... 1 500. . .2 000 r/min 

Kytkinlevyn kitkapinnan ulko- ja sisäläpi- 
mitat 	  251 ja 172 mm 

Hihnapyörän 1) läpimitta keskeltä 	 229,5 	„ 
leveys 	  166,0 	„ 
normaalit pyörimisnopeudet 1018. . .1 356 r/min 

Hihnan nopeus norm. pyörimisnopeudella 2 ) 12,2..,16,2 m/s 
Voimanottoakselin läpimitta 	(1 1/8") 	 23,6/28,6 mm 

pyör. nopeus moottorin 
normaalilla 	nopeudella 
(1 500.. .2 000 r/min.) . . 

Hydrauliseen laitteeseen liittyvä poikittainen 
-vetopuomi: 

korkeus maasta 	 
vaakasuora etäisyys taka-akse- 

lista 	  
vaakasuora etäisyys voiman- 

ottoakselin päästä 	 

545...727 r/min 

26,5...60,5 cm 

75 „ 

49,5 „ 
pystysuora etäisyys voiman- 
ottoakselista (lu- 	ylöspäin 
kittuna) 	 alaspäin 

15,0 cm 
18,0 	„ 

reikien (9 kpl) läpimitta .... 20,0 mm 
1-akselisen peräkärryn vetopisteen korkeus 

maasta 	  26,2 cm 
Polttaainesäiliön 	tilavuus 	(valm. 	ilm. 	mu- 

kaan) 31,85 1 
varasäiliön tilavuus (valm. ilm. mukaan) 3,4 „ 

Jäähdytysnesteen määrä (vaim. ihn. mukaan) 8,5 „ 
Moottorin öljymäärä 	ihn. mukaan) 	 6,8 „ 
Vaihdelaatikan 	(ja 	hydr. 	koneiston) 	öljy- 

määrä (valm. ilm. mukaan) 	 22,8 „ 
Traktorin suurin sivukallistuma oikealle il-

man ajajaa kaatumisraj alle, eturaidevälin 
ollessa 122 cm ja taka,raidevälin 132 cm 
sekä renkaiden paineiden vastaavasti 1,8 
ja 0,8 aty, on n. 	  49,5° 

Traktorin paino, säiliöt täynnä (hinnan yh- 
teydessä 	mainittuine 	varustei- 
naan) n. 	  1 295 kg 

Voimanottoakseliin kiinnitettävä hihnapyörä voidaan asettaa kolmeen: eri 
asentoon. 

2) Maassamme valmistetut puimakoneet ovat yleensä varustetut sellaisella 
kelan hihnapyörällä, joka edellyttää n. 12,7 m/s hihnan 'nopeutta. 
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etuakselipaino n  	 495 „ 
taka-akseliPaino n.  	800 „ 
taka-akselin suurin sallittu lisä-
kuormitus valm. ilm, mukaan ve-
topuomista (75 Cm:n päässä taka- 
akselista) - 	450 „ 
ja Peräkärryn vetopisteestä n.  	1 000 „ 
etuakselin suurin sallittu lisäkuor- 
mitus valm. ilm. mukaan. n.  	800 „ 

Traktorin mitatut nopeudet pyörien luistamatta (takarenkaat 
10-28; 0,8 aty) moottorin pyörimisnopeuden ollessa: 

1 500 r/min 	2 000 r/min 
km/h m/s 	km/h m/s 

1-vaihde  	4,09 	1,14 	5,46 	' 1,52 
„ 	 5,64 1,57' 	7,52 2,09 
31 	 7,78 2,16 	10,38 2,88 
„   16,22 4,51 	21,64 6,02 

peruutusvaihde  	zi- 72 -, 	1,31 	6,30 	1,75 
Hydraulisen nostolaitteen työsylinterin läpimitta  	63 mm 

iskun pituus  	123 „ 
suurin työpaine (valm 	 
ilM. mukaan)  	140 aty 
vetovarsien pitaus  	81 cm 

palloniVelien reikien 
läpimitta 	 22,7 mm  

työntövarren 	pituus 
(säädettävä)   62,5...67,5 cm 

reikien läpimitta  	' 19,2 mm 
mitattu nostovoiina ve- 
tovarsien päässä n  	890 kp 

kp = voimakilogramma 

Koetus • 
Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella vuonna 1954. Traktorille 

tuli koetuksen aikana tutkimuslaitoksella yhteensä n. 745 käyttö-
tuntia. Ennen koetusta traktori oli ollut syksyllä 1953 Leppävaa-
ran kartanossa käytössä n. 670 tuntia kyntö- ja siirtötöiåsä.  sekä 
Farming Oy:n käytössä • n. 100 tuntia. 

Koetnksessa 'mitattiin traktorin teho hihnan siirtäinänä tehona, 
vetoteho Sekä polttoaineen kulutus. . Lisäksi suoritettiin kyntökokeita 
ja hydraulisen nostolaitteen käyttökoe sekä maatilataloudessa esiin-
tyviä tavalliSiMpia .käytännön töitä sekä kesällä että talvella. 



Polttoaineen kulutus 
Jarru-
tus • - 

hallin 

Jääh- 
elytVs- 
veden 

Ilman 
paine 

mm Hg 
lämpötila -1-°0 g/hvh 	1/h 

TUnnin koe täydellä • kuormalla (olosuhteet vastaavat -normaalitilaa.) 
23.8 1 100 1 2000 1 247 1 7.1' 1 87 1 20 1 759 

Hihnan Teho % 
siir- 	s uurim- 
tämä 	raasta 

teho hv 	tehosta 

Moot-
torin 
PVör. 
nop. 

r/rain 

Taulukko 1. Jarrutustulokset 

0 sakuormituskoe, säädin asetettuna nopeudella 2 000 
99 1990 246 7.0 	. 92 
97 2045 251 7.0 90 
91 2045 244 6.4 » 
85 2040 250 6.1 88 
79 2030 251 5.8 86 
74 2040 255 5.4 » 
69 2050 261 .5.2 » 

63 2045 268 4.9 85 
53 2060 289 4.4 » 
41 2070 331 3.9 . 83 
30 , 2080 400 3.4 » 
18 2080 560 3.0 80 
7 2105 1330 2.6 » 

0 sakuormituskoe säädin asetettuna nop udelle .1 500 
100 1500 225 5.3 .87. 21 759 

96 1525 232 5.2 
91 1550 230 4.9 85 
87 
76 

1555 
1556 

231 
233 

4.7 
4.1 

5 
20 » . 

60 1540 250 3.5 
38 
18 

1550 
1565 

297 
487 

2.6 
2.0 

82 	. 19 
..»' 

Ylikuormituskoe 
1885 243 6.6 86 19 756 
1740 235 6.o 5 
1590 229 5.5 
1415 221 88 
1310 220 4.7 
1215 216 4.3, 
1180 217 4.1 

Tehon mittaukset suoritettiin sen jälkeen kun traktorilla oli 
ajettu n. 700 tuntia. Myös koetusajan lopulla, jolloin traktoria oli 
ajettu yhteensä n. '1515 tuntia; mitattiin teho. Molemmissa mit-
tauksissa saatiin suunnilleen samat tulokSet. Hihnan, siirtämä teho 
Mitattiin sähköjarrullå, - käyttäen 6" hihnaa. Jarrutus suoritettiin 
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23.6 
23.0 
21.6 
20.3 
18.9 
17.6 
16.4 
15.0 
12.5 
9.7 
7.1 
4.4 
1.6 

rtntin 
21 
20 

 

759 

r/rnin 

 

19.3 
18.6 
17.6 
16.7 
14.6 
11.5 
7.3 
3.5 

22.4 
21.3 
19.9 
18.5 
17.6 
16.5 
15.5 
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Ta,ulukko 2. Vetokokeiden tulokset. Traktorin paino ajajineen 
' 	oli n. 1370 kg 

Vaihde 
-Veto- 
Yohna 

kp 
veto- 
teho. 
hy 

Polttoaineen 
kulutus Nopeus Mootto-

rin pyör: 
nop. 

r/min 
Luisto 

% 
1/h g/hvh m/s 	1 	km/h 

Asfaltti 
2 970 19.7 6.4 269 1.52 5.5 1750 17.3 
» 890 22.0 7.8 294 1.85 6.7 2000 12.5 
» 840 22.2 7.8 291 Los .7.1 2140 12.3 
» 820 22.0 7.4 278 2.02 7.3 2150 11.2 
3 670 18.5 6.3 279 2.07 7.5 1560 8.2 
» 610 22.4 7.8 288 2.75 9.9 2070 8.0 
4 320 14.6 4.7 267 3.43 12.3 1210 3.7 
» 255 17.0 7.0 340 5:00 18.0 1750 2.7 
» 180 16.2 5.5 282 6.75 24.3 2380 3.7 

Nurmi 
2 870 18.7 8.0 353 1.61 5.8 2040 24.0 
» 780 17.9 7.5 346 1.72 6.2 2090 20.7 
» 680 15.5 7.1 376 1.71 6.2 2060 20.3 
3 580 17.1 7.6 366 2.21 8.0 1830 15.5 

570 17.2 7.6 364 2.27 8.2 1870 14.7 
» 530 17.1 7.7 374 2.42 8.7 1985 14.7 

, 	» 480 16.4 7.5 377 , 2.56 9.2 2040 12.0 

Mullos 
2 500 7.0 6.55 772 1.05 3.8 1970 48.7 

410 9.3 5.9 523 1.71 6.2 2050 19.2 
320 7.8 5.1 543 1.34 6.6 2020 12.0 

3 400 9.8 7.8 660 1.84 6.6 1935 33.0 
390 11.3 7.2 525 2.17 7.8 1980 22.5 
320 10.3 6.6 528 2.42 8.7 2010 15.0 

kp = voimakilogramnia 

moottorin pyörimisnopeuksilla 1 500 ja 2 000 r/min. Jarrutuksen 
aikana on huolehdittu siitä, että hihnan. luisto ei ole ylittänyt 1,5 To. 

Tulokset jarrutuskokeista esitetään tatlukossa 1 ja piirrok-
sessa 1. 1) 

1) 30. 11. 54 alkaen. on. ryhdytty ilmoittamaan moottoreiden jarrutuksissa 
mitatut tehot hihnan siir tä minä teholukuina, joihin hihnan aiheuttamaa 
tehotappiota-  ei ole lisätty, •kuten • aikaisemmin' on tehty. Tämä uusi tehon 
ilmoitustapa vaikuttaa paitsi itse teholukuun (hv) ' myös •llmoitettutin poltto-
aineen ominsiskulutukseen (g/hvh), m#H, luvut eivät ole n.yt,:suoraan•verratta-
visSa aikaisemmalla tavalla. ihnoitettnihin. Aikaisemmalla tavalla ilmoitetut 
hihnapyöräit • tahot 'Voidaan Minnitaa hihnan siirtäMiksi; tehoikSi vähentämällä 
niistä 1.;41rv- silloin kun on käytetty 6" hilma& ja ],0 hv silloin kun. on' käytetty 
4" hihnaa. Polttoaineen ominaiskulutuksen (g/hvh) muuntaminen voidaan suo- 
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KIPP"-- 11  t 	 

..11MV 

1.1 

15 0-200 
	 Hihnan siirlcimö teho 

6 8 0 
Moottoriöljy: Esslic 11030 
Polttoaine: Dieselöljy om. paino 0.825+20 G 

setaaniluku 60-62 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUS 
LAITOS HELSINKI 

Ferguson dieseltraktori malli ,TET 
Moottorin valmishisnurnero SA 9785E 

r/min 1/,1? .9/hvhj 	 1 tunnin koe tilassa 759 mm Hg +20.0 

7 I  _ 

.500 	 2000 

5 
1 	 4 1 

.Polttedineen kulutus 	 Moottorin pyörimisnopeus 

k - r/rmn 

1500 

1000 

1 

20 	25 hv 
Ilman lämpötila _+19-.,21°C 
ilmanpaine 759 mm 1-Ig 

8.5.1953 A.O. 

9 

Piirros 1 

hy 	liv 
rittan siten, että entinen g/hvh-liiku kerrotaan sulidehivulla hv — 1,4 tai 
jossa liv on entinen.  hihnapyörän teho. 

'1',aitoksella on tutkittu .v. . 1954 'aikana eri hihnojen,„ aiheuttamia .tehotap-
pioita... Tässä jarrutuksessa .käytetyn 5" hihnan tehotappio. 61i SUOritettujen 
inittaiten intkaair rnoottorin nop'eudella 2 000 r/n4.b.• n. 0,9 11V ji nopeudella 
1 500 r/min[. n 0,7 fiv. Mittauksissa on todettu tehotappioiden vaihtelevan 
varsin runsaasti hihnan laadusta ja käyttöolosuhteista riippuen. 

2 
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T •aul,Ukko 

Koe 
n:o v , J.. aihde 

-*opens,tehollisena 
;työaikaa: 	-. , 	n. . 

Viilun Mitat 

. leveys 

Veto- 
vastus 
kPidin! 

:Laskettu 
vetovoima 

3  r11  
m/s 

luu ni  : m  paksuus,  m  podikmk2ip. 

1Å. 2 Olo 18.5 11.3 11. 50') 71. 565 

2A 261.o 18.0 11.o n. 50 n. 550 
3A 2 . ' --61.o 18.0 11.0 n. 50 n. 550 
4A 2!, 	- 61.0 18.0 110 n. 50 n. 550 
1 -;  . 	2 1.66 5.96 . 64.5 20.0 12.9 55 710 
2 ' 	2 1:8o 6.48 62.0 19.0 11.8 - - 55 650 
3 	". 1: 0.95 3.42 62.0 210 13.0 55 715 
4 2 1.84 6.63 62.0 19.0 11.8 55 650 
5 2' 1.65 5.96 	• 62.0 19.0 118 42 496 
6 1 0.99 ,3.56 62.0 21.0 13:0" - -42 546 

2 1.43 5.15 93.0 19.0 17.7 55 973 
8 2 1.67 6.00 93.0 18.0 16:8 55 924 
9 1 1.22: 4:38 93.0 18:0: 16.8 55 924 

10 	- 2 ,  1.so 4.69 93.0 21.0 19.5 42 820 
11 2: 1.42 -5.12 	... - 73:5 20.0 14:6 55 804 
12 2 ,  1.47 '5:81 --  73.5 23.0 16:9 42 710 
13 2 1.67 8.03 73.5 22.0 16.1 '55: 885 
14 2 1.42 5.11 73.0 21.0 --15.3 - 55: 842 
15 2 1.65 5:94 73:o 205 15.o 55 825 

Nyntö snoritettiin 100 in:n pituisilla saroilla. Takapyörien luistarainen on 

-Kokeissa 	ei ole suoritettd maan ominaisvastuksen (kp/dm2) 
Polttoaineen kulutus on laskettu. kokonaisajalta. 
Esiin. merkintä 200--1 tarkoittaa, että kokeen (polttoaineen knliittålnit- 

Pyörimisnopeudella 2 000 r/min saatiin tunnin kokeen keskiar-
vona 760 mm Hg ilmanpaineeseen ja + 20° C lämpötilaan muun-
nettuna hihnan siirtämäksi tehoksi 23,8 hv. Polttoaineen kulutus oli 
(759 mm Hg ja + 20° C) 7,1 litraa tunnissa eli 247 g hevosvoimaa 
kohden tunnissa. 

Pyörimisnopeudella 1 500 r/min ei suoritettu tunnin koetta. 
HihnapYörän suurin Vääntöinomentti saatiin moottorin pyörimis-
nopeudella 1 215 r/min. Vääntömomentti oli 17 % suurempi kuin 
Moottörin.Pyiiriini0.opendena 2 000 r/min. 

JoutokäynniSsä (470 	moottori kulutti polttoainetta 
0,41 litraa tunnissa. Moottorin pyörhnisnopeuden (1.500 r/min) 

Kyntökokeiden tuloksia 

Polttoaineen 
kulutus ') 

Ko
a
k
i
on

a
ais- 

k k kiuk  a-a-  : 
niin' 

Kaasu 
Kyntö-
matka ,Aura 	ja päis- 

teen ajo 
Maa 

1/h liha lim' min i r%jani  

4.95 0.11 3.03 1/1  Norjalainen 
2 x 12" 

200-13) Suojaviljan 
sänki 

2.78 0.09 4.52 1/2 (Kverne- 200-1 » 
4.98 0.11 2.8:9 1/1 land) 200-1 » 
2.94 0.07 13.68 /4-1/1  900-8 » 
4.51 13.2 0.07 6.77 175 0.74 1/1  600-5 nurmi 
4.59 13.7 0.07 6.66 179 1.11 1/1  Ferg. aura 600-5 » 
2.38 12.1 0.06 3.79 305 0.28 3/4  2 x 12" 200-1 » 
4.88 13.7 0.07 2.09 168 0.28 1/1  (englantil.) 200-1 » 
4.22 13.4 0.07 7.10 191 1.05 1/1  600-5 viljan sänki 
2.21 10.5 0.05 3.53 285 0.17 3/4  200-1 » 
4.94 11.3 0.12 2.55 137 0.22 1/, Ferg. aura 200-1 nurmi 
5.41 10.8 0.06 2.22 119 0.21 1/i.  3 x12" 200-1 
4.95 13.4. 0.07 3.03 163 0.29 1//  (amerikkal.) 200-1 » 
5.35 15.3 0.07 2.02 172 0.19 1/, 200-1 viljan sänki 
4.89 15.0 0.07 2.51 185 0.17 1/, Ferg. aura 200-1 nurmi 
4.61 12.9 0.06 2.47 168 0.21 Ili  2 X 14" 200-1 viljan sänki 
5.48 13.8 0.06 6.66 151 0.72 1/1  (amerikkal.) 600-5 nurmi 
4.00 11.6 0.06 2.55 174 0.20 1/1  Ferg. aura 200-1 » 
5.18 13.3 0.06 2.20 154 0:22 1/1  FEB 14; 200-1 » 

2 x 14" 
(Fiskars) 

pyritty pitämään suunnilleen normaalina. 

mittauksia, vaan. vetovastus on arvioitu 50 kp/dm2. 

tauksen) aikana on kynnetty 200 m ja suoritettu yksi n. 5...10 m päisteajo. 

pysyvä lisäys oli 7 % poistettaessa täysin kuormitetusta rnoottorista 
kuorma. 

Vetovoimat ja -tehot mitattiin kuivalla kelillä 1) asfaltti-tiellä 
2) lyhyellä nurmensängellä ja 3) pehmeäksi (n. 20 cm syvään) 
muokatulla kiinteäpohjaisella mullospellolla. Kokeet suoritettiin 
siten, että vetosuunta muodostui 10° kulman maan pinnan kanssa, 
:vetopisteen korkeuden ollessa 40 cm. Vetokokeissa oli takarenkai-
den ilmanpaine asfalttitiellä 1,0 aty, nurmensängellä ja mullok-
ella 0,8 aty. Eturenkaiden ilmanpaine oli 1,8 aty. Vetokokeissa 

ei käytetty lisäpainöja. Vetokokeiden tulokset esitetään taulu-
kossa 2. 

Painovirheen oikaisu. 

Selostuksessa 175 taulukossa 3 sarakkeessa poltto-
aineen kulutus 1/m3  tulee kaikkien lukujen desimaali-
pilkkua siirtää yksi numero vasemmalle esim. on 0,11 
tulee olla 0,011. 
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Käytännön töissä käytettiin traktoria tutkimuslaitoksella mm. 
kiitöön ii 95 tuntia, äestykseen n. 60 tuntia, -väkilannoitteenlevitys-
koneen ja harava,koneen vetoon n. 130 tuntia, kuljetuksiin n. 220 
tnntia ja erilaiseen paikalliskäyttöön n. 240 tuntia. 

Kyntökokeet, joissa tutkittiin Ferguson-traktoriin sovitettuja 
erilaisia a,uroja, suoritettiin sYksYllä, 1954: Tuloksia kyntökokeista 
esitetään taulukossa 

Hydraulinen 3-Pistenostolaite oli normaalikäytön lisäksi käyttö -
kokeessa, jonka aikana sillä suoritettiin n. 31 900 nostoa. Veto-
varsien pää,ssä oli 'painoa 400 kg ja moottorin pyörimisnopeus vaih-
teli 1050...1 100 r/min. 

Moottorin jarrutuksessa ennen lopputarkastusta ilman mitään 
kunnostustoimenpiteitä saatiin hihnan siirtämäksi suurimmaksi te-
hoksi (moottorin pyörimisnopeudella 2 000 r/min) 24;5 hv poltto-
aineen kulutuksen ollessa 7,95 litraa tunnissa eli 268 g/hvh. Jääh-
dytysveden lämpötila oli tällöin + 80° 0, jarrutnshallin + 16° C 
ja ilmanpaine 752 mm Hg. Polttoainepumpun ja -suuttimien sää-
dön jälkeen saatiin suunnilleen samat tulokset kuin alkujarru-
tuksessa. 

Arvostelu 
Ferguson-dieseltraktori 

malli T E—}" 
Ilmoittaja: Farming 0 y, Helsinki. 
Valmistaja: Massey-Harris-Fet.:guson Ltd; 

Coventry, Englanti. 
Vähittäishinta ilmoittajan mukaan (10: 2. >55) sähkökäynnistyk-

sellä, hydraulisella 'nostolait-
teella,.hihnapyörällä, voiman-
ottoakselilla; ja valoilla varus- 

. 	• tettnna n..427 000 mk. 
Ferguson-dieseltraktori on n. 1.295 kg painava, 4-sylinterisellä 

dieselmoottorilla," 'hydraulisella • a-piStenostöläitteella 'sekä etti- ja 
takaraideVälin''säätömalidolliStudella VarnStettu. 

>Traktorin teho, • paino; pyörien .suuruns ja 'nopeudet 	neljä 
vaihdetta eteen ja - yksi taakse — ovat keskenään - varsin edullisessa 
suhteessa ja olostliteisiiinme . ja käyttötarkoitukSiimme••>' sopivat. 
Eräitä» töitä varten olisi eduksi jos 1-nopeus - olisi jonkin verran 
PieneMpi. 

30 000 nostoa vastaa esim. 2 siipisellä 12" . aurallä ja 150 m pituisilla 
saroilla n. 275 ha kyntöä. 
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Hihnan siirtämäksi suurimmaksi tehoksi alkujarrutuksessa tun-
nin kokeen keskiarvona normaalitilaan (ilman lämpötila +. 20° C 
ja ilmanpaine 760 mm Hg) muunnettuna, moottorin pyörimisno-
peuden ollessa 2 000 r/min. saatiin 23,8 hv. Polttoaineen kulutus 
oli (759 mm Hg ja + 20° C) 7,1 litraa tunnissa eli 247 grammaa 
hevosvoimaa ja tuntia kohden. Osakuormituskokeiden tulokset esi-
tetään seuraavassa yhdistelmässä. 

Hihnan 
tämä :teho hv 
(759"mm 'Hg 

j•ch +20°C) 

Moottorin 
pYör. nop. 

r/min 

Teho % 
suurimmasta 

tehosta 

Polttoaineen kidutus Jäähdytys- 
veden lämpö- 

tila °C 
I/h g/hvh 

23.8 2000 100 7.1 247 87 
20.2 2040 " 85 6.1 250 92 
17.8 2040 75 5.5 255 88 
11.9 2060 50 4.3 295 85 
5.9 2080 25 3.3 460 83 

Suurin 'teho muunnettuna normaalitilaan on 23.8 hv 
19.3 1500 100 5.3 225 87 
16.4 1555 85 4.6 231 85 
14.5 1556 75 4.1 234 » 
9.6 1550 50 3.1 267 83 
4.8 1560 25 2.1 370 82 

Suurin teho muunnettuna normaalitilaan on 19,3 hv 

Polttoaineen ' ominaiskulutusta, (g/hvb) . ,‘roidaan pitää moottorin 
Pyörinäisnopeudella; 1 500 r/min normalina ja nopeudella 2 000 
r/min likimain normaalina. 

Pyörimisnopeud..säätimen toiminta ön hyvä,. 
'Vetokokeiden tulokset esitetään sentaavassa yhdistelmässä, josta 

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

Olosuhteet 

Suurin mitattu vetovoima 
' kp/pyörien luisto % 

Suurin mitattu 
vetovoima hv • 

4 2 	1 	3 	1 	4 

vaihteella 	. vaihteella 

Asfaltti 	 
Nurmi 	 
Mullos 	 

970/17.3 
870/24.0 
500/48.7 

670/8.2 
$0/1-5.5 

400/33..0 

320/3.7 
- • 

22.2 
18.7 

9.3 

22.4 
17.2 
11.3 

17.0 
- 
- 

kp = voimakilogramma 
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Käytännössä ,suoritettujen kyntö- ja äestyskokeiden perusteella 
voidaan todeta;  traktorin pystyvän tarvittaessa piikkiketjuilla va-
rustettuna,.2-vaihteella vetämään keskijäykillä mailla 20'cm syvään 
kynnettäessä',2 X .12" sekä keveillä 	2 X 14" auran. Hyvin 
raskaalla tai kivisellä ,maalla Voi olla edullista käyttää 1-siipistä 
16" auraa. Keskinkertaisissa olosuhteissa traktori vetää 3-vailyteella 
lapiorullaäkeen jessa on n. 20...22 teräristikkoa. 
. _ Kääntymiskyky .on v.arsin.:hyvä. 

Moottori käynnistyy yleensä hyvin. 
Olisi ' eduksi jPs voimanottoa,kselin läpimitta (1 1/8") olisi ylei-

sesti käytetyn standardin mukainen (1%"). 
Voimanottoakselin pyörimisnopeus on standardien mukainen 

moottorin pyörinisnopeudella 1 500 r/min, jolloin hihnapyörän 
teho on 19,3 hv, mikä on otettava huomioon voimanottoakseliin kyt-
kettäviä työkoneita valittaessa. 

Hilinapyörä on yleensä irroitettava veto- ja siirtotöitä varten. 
Toimitettujen varaosien perusteella todettiin, että koeteltua 

traktoria uudempien mallien .kampilaakerit ovat n. 4 mm kapeam-
mat ja polttoaine,suodattimen vaihto-osa malliltaan muuttunut. 

Ti'aktorin rakenteeseen ja kestävyyteen näh-
den esitetään seuraavat,, huomautukset: 

Olisi eduksi .jos traktorin maa-vara olisi jonkin verran suurempi 
lähinnä talvi;  ja maastokäyttöä varten 1) Traktorm. suhteellisen 
keveyden ja sopivan pyörien koon vuoksi se ei yleensä pyri va-
joamaan. 

Olisi ;eduksi jos ohja,usjarrupolkim et olisivat samalla ,(oikealla) 
puolella,. sillä ,jarru- ja, kytkinpolkinien samanaikainen. hoito (va-
semmalla jalalla) on hankalaa. 

Sopivan pyörimisnopeäden asettamista varten olisi, edullista,:  jos 
kaasuvipu olisi, tuettu esim. pykälä,kaareen. Traktorissa ei ole jalka-
kaasua., 

Olisi edullista jos poistoputki olisi. sivulle (alas tai ylös) suun-
nattu. Traktoriin on valmistajan jlmoituksen mukaan saatavana 
myös ylös suunnattu poistoputki. 

Olisi eduksi jos traktorin hydraulisia laitetta voitaisiin käyt-
tää silloin kun traktorin kytkin on irroitettu. 

Traktorin eturenkaiden kangasktidokset olivat murtuneet ennen 
knin  se tuotiin tutkimuslaitokselle kokeiltavaksi. Tällöin trakto-
rilla oli ajettu jo n. 800 tuntia. 2) 

Tarvittaessa voi olla: edullista suojata keVytmetallivalna oleva moottorin 
öljypohja paxtssarilevyllä. 

Ei voitu varmasti todeta johtuiko murtuminen renkaiden liian alhaisesta 
ilmanpatineesta. 
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Kokeissa• olleen traktorin takarenkaiden kuviointi oli verraten 
helposti luistava. (Selostuksen yleiskuvaSsa näkyvä kuviointi on 
edullinen.) 

Lämpömittarin ja jäähdyttimen kaihtimen tulisi olla vakio-
varusteina. 

Ajajalla ei ole seisomismahdollisuutta ellei traktoria varusteta 
erikoisvarusteina saatavilla jalkatukipelleillä. 

Lopputarkastuksen yhteydessä (n. 1 515 käyt-
töt -u.nnin jälkeen) havaittiin seuraavaa: 

Etuakselin keskitapin holkki oli kulunut, siirtynyt taaksepäin 
n. 13 mm, lohjennut ja kuluttanut keskitappia. 

Tasauspyörästön tukilaakereiden rullissa oli havaittavissa pientä 
hilseilyä. 

Moottorin kampiakselin takimmaisessa runkolaakerissa oli vie-
raan esineen aiheuttama ura. Myös kampiakselissa oli ura vastaa-
valla kohdalla. 

Lautaspyörän kiinnitysniitit olivat löysällä. 
4-sylinterin imuventtiilin nostin oli taipunut. 
Vaihteiston siirtohaarukoiden vaihdetangon puoleiset päät oli-

vat jonkun verran kuluneet. 
Peruutusvaihteen hammaspyörien ja rungon välisessä pronssi-

sessa välilevyssä oli havaittavissa pientä kulumista. 
3-männän öljyrenkaasta oli lohjennut pieni pala. 
Jokaisen männän yläosan syrjässä apukammion kohdalla oli 

suuria uurteita. Samat uurteet olivat jo silloin kun koetus ke-
väällä 1954 aloitettiin tutkimuslaitoksella. 

Moottorin kulumista -Voidaan pitää normaalina. 
Ferguson-dieseltraktoria voidaan pitää olosuhteisiimme keski-

määrin — myös upottaville maille — varsin hyvin soveltuvana 
monipuolisena yleistraktorina. 

Helsingissä helmikuun 14 päivänä 1955. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

ILmoitajan mukaan on Ferguson-traktoreita 15. 2. 55 mennessä myyty 
maassamme -7 589 -kpl. Niistä on 248 kpl dieselmoottorilla varustettuja. Trak-
torin,,mukana Sauraa suomenkielinen käyttö- ja ' huolto-ohje. Valmistaja on 
luvannut Feitison=traktorille inääräehdoilla-  6 kk taltunn. 

Farming .0y:11--myymiä-  traktoreita huolletaan - ja korjataan myyjän ilmoi-
tuksen mukaan seuraavilla paikkakunnilla olevissa piirimyyjän korjaamoissa: 
Alavus, Forssa, Hämeenlinna, Iisalmi

' 
 Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, 

Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Loviisa, Maarian- 



16 

hamina, lylikkeli, Oulainen, Oulu, Pietarsaari, •Pori, Riihimäki, Rovaniemi, 
Salo,; •Savonlinna, Seinjoki, .TargRere, Tornio, Turku, Vaasa ja Varkaus. 

Piirirriyyjillä on kä3itössä 6 ktil traktorin huoltoautoja. 

So• 	 etusselostus saadaan julkaista joko kokonaan tai sen, arvostelu-osa., Koetusselostuksen 
jotakin muuta kohtaa ei saa. ilman tutkimuslaitoksen kirjallista.iupaa erillisenä julkaista. 

Helsinki 1955. Valtioneuvoston kirjapaino 


