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Koetuttaja: Sfiomen Maanviljelijäin Kauppa 
Entrqnt 	Tampere. 
Valmistaja.: Maskinenfabrik Taaru p, Kerteminde ' Manulacztrer Tanska. 
Ilhoitettu hinta (25. 11. 66): kiinteällä peräkärryn vetelaitteella 

varustettuna 1 925 mk ja. hydraulisella peräkärryn vetokoukulla 
- Varustettuna -2 020 mk. 

Rakenne, ja toiminta 

Silppuri kiinnitetään traktorin sivulle, nostolaitteessa jäykästi 
olevaan kiinnitysrunko on, ajamalla. 

Peräkärry kytketään 1-dinnitysrun.gossa olevaan vetolaitteeseen. 
Kokeiltu silppuri oli varustettu lisävarusteena saatavana hydrauli-
sella vetokoukulla.. 

Traktorin voimanottoakselista lähtevässä nivelakselissa on vapaa-
kytkin. Kulmava.ihteen takana on lisävoimanottoak,seli. 

Kelan lattateräksestä taivutetut ja mutterirunveilla nivelkappa-
leisiins.a kiinnitetyt terät on asetettu akseliin hitsattujen korva,k-
keiden läpi pujotettuun kolmeen, päistään sokilla lukittuun tankoon. 

Silpun pituutta säädetään traktorin ajovaihdetta ja moottorin 
nopeutta muuttamalla. Kelan nopeutta voidaan myös muuttaa lisä-
varusteena saatavilla kiila.hihnapyörillä. Kelan etupuolella on sää-
dettävä vastaterä. 

Sängen pituuden 'perussäätöä varten koneen kannatuspyörät 
voidaan kiinnittää neljälle eri korkeudelle. Tarkempi säätö suori-
tetaan ajajan istuimelta hoidettavalla sä.ngen pituuden säätökam-
mella. 

Puhallustoryen kääntyvän yläosan suuntaa säädetään ajajan 
istuimelta säätötangolla. Torven suussa olevan ohjauspellin asen-
toa säädetään samaa, päästään taivutettua säätötankoa kiertäen. 

Silppuriin on lisävarusteena saatavana mm. 2 kiilahihnapyörää 
kelan nopeuden muuttamista varten, karhotin, hydraulinen perä-
kärryn vetokoukku sekä olkien murskaamista varten puhallustorven 
tilalle lyhyt ohjau:spelti, kelan etupuolelle riippuvat suojalevyt ja 
vastaterä kelan yläpuolelle, • 

Mittoja: 
Silppuriosan pituus ilman kuljetusaisaa 	  185 cm 

leveys 	  140 „ 
korkeus säädettävän olijauspellin yläreunaan 	 308 
paino 	  335 kg 
kuljetusaisa painaa maasta kohotettuna 	 72,5 	„ 

Silppurin paino kiinnitysrunkoineen 	  475, 	,, 
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Raideväli 	  91; 95; 98,5; 102,5; 106 ja 110 Cm 
Renkaat (Värnamo ; 4 kudoskerrosta)  	5.00-8 , 
Työleveys 	 107 cm 
Kelan tehollinen läpimitta  	 60,3 ,; - 

pyörimisnopeus (traktorin voimanottoakselin nopeu- 
den' ollessa 540 r/min)  	1 150 r/min 
lisävarusteena saatavia kiilahilmapyöriä käyttäen 1 380 ja 1 650 „ 

Terien lukumäärä  	 15 
pituus 	  . 	 190 mm 
leveys  	 75 „ 
paksuus  	 6,5 „ 

Arvostelu 

Silppuri kiinnitetään traktorin sivulle, nöstolaittepssa jäykästi 
olevaan kiinnitysrunkoon, ajamalla. Peräkärry-. kytketään kiinnitys- 
rungossa olevaan vetolaitteeseen.. 	. . 

Koetuksen aikana (8. 6.-24. 11. 66) silppuria käytettiin 'lait-a-
men ja pihanurmien tasaukseen n. 15, käyttötuntia, oibien. murskaa-
miseen n. 48,,,rehukaalin korjuuseen n. 6 ja sokerijuurikkaan naat-
tien listimiseen n. 17 'eli yhteensä n. 86' käyttötuntia. Silppuria 
käytettiin . mm. Valmet 361 D- ja Massey-Fergusön 65-traktdilla. 

Käyttöominaisuudet 
S.ilppurin käyttöön ja. peräkärryn vetoon tarvitaan moottorin 

teholtaan n. 40 hv traktori. 
Kiinnitysrungon kiinnittäminen traktorin nostolaitteeseen ja ir-

rottaminen siitä on työlästä. Peräkärryn hydraulisen vetokoukun 
varsi lisää muutamissa traktoreissa hankaluutta osuessaan traktorin 
omaan vetokoukkuun. 

Tällaisessa rakenteessa peräkärryn kiinnityspiste on liian kau-
kana traktorin taka-akselista, mistä johtuen traktorin etupää pyr-
kii nousemaan upottavalla pellolla tai ylämäessä: 

Ajamalla tapahtuva silppuriosan kytkentä kiinnitysrunkoonsa 
onnistuu yleensä pienen harjoittelun jälkeen. 

Sängen pituuden säätö kammella on helppo suorittaa.. 
Kelan pyörimisnopeuden ja sanalla' silpun pituuden muutta-

minen killahihnapyörää vaihtamalla on kohtalaisen helposti suoni-
tettavissa. 

Puhallustorven kääntyvän yläoSan suuntaa ja ohjauspellin asen-
toa säädetään samalla tangolla. Säätö on riittävä ja helppo suorit-
taa. Tangon etäisyyttä ajajasta voidaan muuttaa.., 

Puhallustorvi on varustettu lukitussalvoilla ja takapuolelta sara-
noilla. 'Se voidaan kääntää 'alas- tai irrottaa. esim, koneen puhdis-
tamista tai terien vaihtoa. varten. Olkien ohjauspelti on helposti 
asetettavissa samoihin -  kiinnikkeiSiin. . 
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Kuljetusasennossa silppuriosa on hieman kiikkerä. 
Kulmavaihteen takana olevan voimanottoakselin tuppisuojus 

puuttuu. 
Kiinnitysrunko poikkeaa standardeista seuraavissa kohdissa 

(standardimitat suluissa) : Vetovarren tappien läpimitta 21,56 min 
ja hoi:keula varustettuna. 28,20 mm (21,79 .. . 22,00 mm ja 27,79 ... 
28,00 mm) ja vetovarren tappion väli ta.ppien tyvestä mitattuna 
675 ja 700 mm (681,5 ... 684,5 mm ja 823,5 ... 826,5 mm)'. 

Kestävyys 
Sängen pituuden säätöka.mmen lukitusrengas ei pitänyt kampea 

paikoillaan ajon aikana. Lukitusrengas irtosi koetuksen alkuvai-
heessa. 

Kiinnitysrtingon ylävarren oikea kiinnikelevy pyrki taipumaan 
Yläpäästään •sängeb. 'pituuden säätökammen painelaakerille tulevasta 
kuormituksesta johtuen etenkin ylävarren ollessa alempiin reikiin 
kiinnitettynä. 

50 käyttötunnin jälkeen yksi terä katkesi osuessaan kiveen. 
Lopput rkastuksen yhteydessä n. 86 käyttötunnin 

keen havaittiin seuraavaa: 
KelakaMmion Oikea päätylevy oli etuosastaan jonkin verran 

taipunut. 
Muutamat terät olivat jonkin verran taipuneet. 
Kelan akseliin hitsatnista terien kiinnityskorvakkeista muuta-

mat olivat hieman taipuneet. 
Puhallustorvessa 	terän kappaleen tms. iskemä reikä. 
Käyttöominaisuuksiltaan kelasilppuria voidaan pi- 

tää hyvänä. 
Kestävyydeltään silppuri osoittautui hyväksi. 
The f ync tional pe s f  ormanc e of the forage harvester is good. 
The durability of the forage harvester tested, rated atter 86 hours 

of operation, was good. 

Helsingissä. joulukuun 15 päivänä 1966. 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Koetuttajan ilmoituksen mukaan Taarup DM 1100-kelasilppurille myön-
netään määräehdoilla 1 vuoden takuu. 

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. 

Helsinki 1967. Valtion painatuskeskus 


