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VOIMA OJA-AURA 

Koetuttaja ja valmistaja: Ylihärmän Koneteollisuus, 
Ylihärmä. 

Ilmoitettu vähittäishinta (3. 9. 57) : 43 000 mk. 

Rakenne ja toiminta 

Voima oja-aura on 2-siipinen ja se kiinnitetään traktorin hyd-
rauliseen 3-pistenostolaitteeseen. Aura on suunniteltu lähinnä van-
hojen avo-ojien puhdistusta varten. Aura oli sovitettu Fordson-
Major-traktoriin. 

Ojas on valmistettu U-teräspalkista ja vahvistettu yläpuolelta 
kulmaraudan muotoon hitsatulla lattateräksellä. 130 cm pituinen 
ja takaosasta 20 cm leveä antura on tuettu runkoon kahdella ulko-
läpimitaltaan 50 mm:n sekä kahdella 34 mm :n tuldputkella. 

Oja-auran vetokolmio on valmistettu lattateräksestä hitsaamalla 
ja tukirakenteet 35...50 mm:n putkesta. 

Vetokolmiossa on traktorin veto- ja työntövarsilla 5 eri kiinni-
tysmahdollisuutta kiinnityspisteiden välin ollessa n. 80 mm. 
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Lieriömäiset siivet on valmistettu 3 mm:n teräslevystä. Siipien 
alareunassa on 5 mm paksut ja 9 cm leveät luiskaterät. 

Siipiin on hitsattu jatkosiivet, joiden alapuolella on niiden 
kanssa yhdensuuntaiset viiluntyöntösiivekkeet. Ne voidaan kään-
tää sisällepäin syvää ojaa kaivettaessa. 

Kiekko leikkuri kiinnitetään ojakseen etupäässä olevaan kuin-
nikkeeseen kahdella U-pultilla. 

Työskentelyn aikana tapahtuu auran nostaminen ja laskeminen 
traktorin nostolaitteella. Oja-auran asento säädetään paitsi työntö-
varren pituutta säätämällä, myös veto- ja työntövarsien kiinnitys-
pisteitä muuttamalla. 

Mittoja: 
Auran paino 	  255 kg 

Ojan normaalimitat : 
leveys 	  130 cm 
syvyys 	  74 „ 
pohjan leveys    20 „ 

Koetus 

Koetus suoritettiin tutkimuslaitoksella ja lähitiloilla vuosina 
1956-57. Kokeet olivat käytännön työkokeita. Oja-aura oli käytössä 
yhteensä n. 32 käyttötuntia Fordson Major-dieseltraktoriin kiinni-
tettynä, jonka raideväli oli levitetty ja takapyörät varustettu kitka-
ketjuilla. 

Oja-auralla kaivettiin ojaa mm. jäykillä ja keskijäykillä savi-
mailla, keveillä kivennäismailla ja mutamailla. Maat olivat yleensä 
märkiä. Avattavat ojat olivat osittain verraten umpeutuneita. 

Arvostelu 

Voima-oja-aura on 2-siipinen ja se kiinnitetään traktorin hyd-
rauliseen 3-pistenostolaitteeseen. 

Oja-aura oli käytössä yhteensä n. 32 käyttötuntia Fordson 
Major-dieseltraktoriin kiinnitettynä. Traktorin raideväli oli levi-
tetty. ja takapyörät varustettu kitkaketjuilla. 

Mikäli avattavan ojan pientareet ovat epätasaisia tai upottavia 
ei ojasta tule täysin tyydyttävä, koska oja aura pyrkii kallistu-
maan ja painumaan traktorin mukana, kuten nostolaitteisiin kiin-
teästi Iiitetyt oja-aurat yleensäkin. 
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Jäykillä ja keskijäykillä pitävillä savimailla, kun maa oli sopi-
van kosteaa, oja-aura toimi yleensä tyydyttävästi. Turvettuneita 
ja heinäisiä ojia kaivettaessa oja-aura tukkeutui kuitenkin verra-
ten usein siipien etureunan ja ojaksen välille sekä kiekkoleikkurin 
kiinnitysrautaan juuttuneiden turpeiden vuoksi. 

Kuivahkolla mutamaalla, jossa pohjakerros n. 30 em:n syvyy-
deltä oli kosteaa savea ja ojat olivat verraten umpeutuneita, maa 
ei liukunut tyydyttävästi auran siipiä pitkin, vaan aura pyrki tuk-
keutumaan. 

Nostolaitteisiin kiinnitettävää oja-auraa on verraten kätevä käsi-
tellä. Oja-auran ajoon tarvitaan yleensä vain traktorin kuljettaja. 

Oja-auran rakenteeseen ja kestävyyteen 
nähden esitetään seuraavat huomautukset: 

Oja-auran luiskaterät ovat liian jyrkässä kulmassa siipiin näh-
den. Maata pyrkii tarttumaan luiskaterän ja siiven yhtymäkoh-
taan. 

Siivet ovat jonkin verran taaksepäin supistuvat ja epätasaisesti 
taivutetut, mikä haittaa jonkin verran viilun liukumista siivillä. 

Oja-aura pyrkii tukkeutumaan siipien etureunan ja ojaksen 
yhtymäkohtaan sekä kiekkoleikkurin kiinnitysrautaan juuttuvien 
turpeiden vuoksi. 

Vantaan tulisi olla jonkin verran pitempi ja ottavampi. 
Anturassa tulisi olla tehokkaammat sivutuet auran kallistumi-

sen rajoittamiseksi. 
Viiluntyöntösiivekkeiden lukitsemishaat eivät pysy kiinni. 
Oja-aurassa ei ole pientareen leikkuuteriä. 
Auran siipien ja tiheän putkirunkorakenteen väliin saattaa 

kerääntyä melko runsaasti maata, joka haittaa auran nostoa ojasta. 
Oja-aura vaatii olosuhteista riippuen traktorin, jonka teho on 

n. 35...40 hv ja vaikeahkoissa olösuhteissa kaksi traktoria. 
Voima-oja-auraa voidaan edellä olevin huomautuksin pitää tyy-

dyttävästi sopivana käyttötarkoitukseensa. 
Helsingissä syyskuun 3 päivänä 1957. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

valmistaja on luvannut määräehdoilla Voima-oja-auralle 1 v:n takuun. 

Koetusselostus saadaan julkaista joko kokonaan tai sen arvosteluosa varustettuna 
selostuksen numerolla, koneen, koetuttajan ja valmistajan nimillä sekä vähittäishin-
nalla. Koetusselostuksen jotakin muuta kohtaa ei saa ilman tutkimuslaitoksen 

kirjallista lupaa erillisenä julkaista, 



Helsinki 1958. Valtioneuvoston kirjapaino 


