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Test report 

SEIVÄSKAIRA WÄRTSILÄ-TRAKTORINIITTOKONEESEEN 
Post-hole-digging attachment for Wärtsilä tractor mower 

Koetuttaja ja valmistaja: Wärtsilä-yhtymä Oy, Pietar- 
Entrant and manufacturer 	saaren Konepaja, Pietarsaari. 
Ilmoitettu hinta (12. 12. 64) : 280 mk. 

Ryhmä 44 
	 1400/65/1 
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Rakenne ja toiminta 

Kairalaite — koteloitu, öljyssä toimiva kartiohammaspyörävaih-
teisto ja siihen pulteilla kiinnitettävä kairan terä — kiinnitetään 
kahdella pultilla niittokonetta käyttävän kiilahihnapyörän laakeri-
pesän paikalle. Kaira on niittokoneen runkoon nähden kallistettu 
oikealle, jotta terälaite saadaan kairaa käytettäessä nostetuksi ylem-
mäksi niittokonetta vasemmalle kallistamalla. Niittokoneessa oleva 
oikean vetovarren niveltyvä jatke lukitaan jäykäksi U-pultilla. Kai-
ran terä, joka kapenee kiilamaisesti teräväksi kärjeksi, on tehty 
lattateräksestä ristiin hitsaten. 

Mittoja: 

Paino (ilman niittokoneen teräpalkkia) n.  	187 kg 
Seiväskairalaitteen paino n.  	24 „ 
Etäisyys vetovarsien tapeista kairan terän keskelle  	58,5 cm 
Työntövarren ja vetovarsien kiinnityskohdan kohtisuora 

etäisyys  	42,5 ja 47 „ 
Suurin reiän syvyys  	47 „ 
Kairan läpimitta keskeltä 75 mm ja tyvestä  	80 mm 
Pyörimisnopeus sama kuin voimanottoakselin 

Arvostelu 

Koetus suoritettiin 11. 7.-28. 11. 1964. Koetuksen aikana kai-
ralle tuli n. 30 käyttötuntia, josta ajasta oli n. 19 tuntia kairausta 
heinäpellolla ja 11 tuntia paikalliskäyttöä. 

Kairausnopeus on riippuvainen mm. maan kosteudesta, maa-
lajista ja sen tiiveydestä sekä käytetyistä lisäpainoista. Yhden reiän 
kairaamiseen kului aikaa 2. . . 7 sekuntia. 

Jotta kairan terä voidaan säätää pystysuoraan asentoon, pitää 
traktorin oikeanpuoleinen vetovarsi voida säätää n. 12 cm vasem-
manpuoleista vetovartta korkeammalle. 

Kaira, on irrotettava ja sen tilalle vaihdettava niittokonetta 
käyttävä hihnapyörä laakeripesineen ja hihnoineen niittokonetta 
niittoon käytettäessä. 

Koneessa ei ole ylikuormituskytkintä eikä suojalaitetta, joka sal-
lisi kairan terän kallistumisen ylikuormitustapauksissa esim. rinne-
mailla. 

Kairalla varustettuna kone on jonkin verran hankala kiinnit-
tää traktoriin. 

Koneessa ei ole telinettä seipäiden kuljettamista varten eikä 
peräkärryn kiinnitysmahdollisuutta. 
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Käyttöominaisuuksilt aan niittokoneen lisälaitteena 
olevaa seiväskairaa voidaan pitää tyydyttävänä. 

K est äv y y delt ään kone osoittautui hyväksi. 
The f unetional per f ormanee of the post hole digging attach- 

ment is satisfaetory. 
T h e dur ab j iit y of the attaehment tested, rated after 30 hours of 

operation, was good. 

Helsingissä joulukuun 12 päivänä 1964. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhaut-
tavien tietojen syntymisen estämiseksi koetus- ja tutkimusselostuksia tai erillisiä 
koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman 

tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
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