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Test report 

S-PIIKKIÄES SUOMI-S 370/3 
3-pistekiinnitteinen, valmistusvuosi 1974 

S-tine harrow Suomi-S 37013 
equipped with levelling board, tractor mounted, 

year of manufacture 1974 (Finland) 

Koetutta ja valmistaja: 
Entrant and manufacturer Konepaja P. Suomi & Co, Vaskio 

Ilmoitettu hinta (1975-01-01): 3 530 mk. 

Ryhmä 53 
	 7846/75 
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Rakenne ja toiminta 
Äes on 3-osainen. Sivuosat voidaan kääntää nostoketjujen ja trak-

torin nostolaitteen avulla ylös ja lukita salpalaitteella kuljetusasen-
toon. Äkeessä on 3 perättäistä S-piikkiriviä. Äkeessä on 3-osainen te-
räslevystä valmistettu etulata, jonka korkeutta ja kaltevuutta voidaan 
säätää. Äkeen lattateräksinen kiinnityskolmio on yhdistetty 4 kanna-
tusketjulla äkeen keskiosaan. Äkeessä on säädettävä 3-osainen varpa-
jyrä, joka on laakeroitu liukulaakerein. 

Muokkaussyvyyttä 	säädetään 	etuladan 	ja 	varpajyrän 
muuttamalla. Vetopiste voidaan säätää 2 eri korkeudelle. 

korkeutta 

Mittoja 
Paino 	varpajyrineen 	  515 kg 

piikkiä kohden (ilman varpajyrää) 	  12 	„ 
Varpajyrän 	paino 	  110 	„ 
Työleveys 	(uloimpien piikkien kärkien väli) 	  367 cm 
Kuljetusleveys 210 	„ 
Piikkien maavara 	(piikkien kärjestä mitattuna) 	  40 „ 
Piikkien lukumäärä (10 mm x 32 mm) 	  34 

terän leveys 	  35 mm 
terän leikkuukulma piikkiä kuormittamatta 	  37 ° 
väli 	akselillaan 	  24 ... 42 cm 
keskimääräinen muokkausväli 	  11,1 	„ 
akselien etäisyydet 	  45 „ 

Varpajyrän läpimitta 	  26 	„ 

Arvostelu 

Äes on 3-osainen. Siinä on etulata, 3 piikkiriviä ja 3-osainen varpa-
jyrä. Äkeen työleveys on 367 cm ja paino 515 kg. Piikkien valmistaja 
on Oy Fiskars Ab. Painopiste on n. 135 cm päässä traktorin vetovar-
sien pallonivelistä. 

Koetus suoritettiin 1974-04-22... 1975-01-15. Äkeellä muokattiin 
käytännön työkokeissa eri maalajeja n. 150 tuntia. Tämän lisäksi suori-
tettiin erilaisia vertailukokeita ja mittauksia. 

Piikin jousto ajo- ja sivusuunnassa ilman terää mitattuna käy ilmi 
piiirroksesta 1. 

Piikin työsyvyyden muutokset piikkiä kuormitettaessa käyvät ilmi 
piirroksesta 1. Terän leikkuukulma on kuormittamattomana 370  ja 
981 N (100 kp) voimalla kuormittaen n. 71°. 

Käyttöominaisuudet 
Ladalla ja varpajyrällä varustettuna äes tasoittaa pellon pintaa ja 

hienontaa kokkareita tyydyttävästi. 
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Muokkauskerroksen pohjan tasaisuus sekä ajo- että poikkisuunnassa 
on keveillä mailla hyvä ja jäykillä 	kohtalaisen hyvä. 

Äes kuohkeuttaa traktorin pyörän jäljen hyvin. Äes nostaa juuri-
rikkakasveja maan pinnalle hyvin ja on tämän vuoksi edullinen paitsi 
varsinaisssa kylvömuokkauksessa Myös kesannon muokkauksessa. 

Äes ei ole arka tukkeutumaan. 
Äkeen kulku eri työsyvyyksillä on yleensä vakaa. Ladan muodosta 

johtuen sen eteen ja päälle ei yleensä kasaannu maata. 

Piirros 1. Piikin taipuma ja työsyvyyden muuttuminen 
A Taipuma ilman terä 

Ajosuunnassa piikki äkeelle ominaisessa asennossa, piikkiakseli vaa-
kasuorassa 
Sivusuunnassa 

B Työsyvyyden muuttuminen terän kärjestä mitattuna 
3. Piikki äkeelle ominaisessa asennossa, piikkiakseli vaakasuorassa 

Graph 1. Bending of tine and variation of working depth 
A Bending without share 

In direction of travel the tine being in to the harrow characteristi-
cal position and the tina shaft in horizontal plane 
In lateral direction 

B Variation of tvorking depth nzeasured at the share pojat 
3. The tine in to the harrow characteristical position 

Pehmeillä mailla äkeen sivuosien ulkopäät painuivat alaspäin, jol-
loin sivuosien ladat ajoittain kuljettivat maata edessään. Koetuttaja toi-
mitti äkeeseen sivuosien väliin asennettavan äesosien ulkopäitä keven-
tävän ketjun ja jousen. Jousen asennuksen avulla haitta korjaantui. 



4/892 

Työsyvyyden säätä on melko helppoa. Etuladoilla säädettävä äkeen 
etuosan työsyvyyden säätöalue (nimellissyvyys 0... 17,5 cm) on riit-
tävä. Takaosan säätöalue (0 ... 8,5 cm) saisi olla hieman suurempi. 1) 
Kuljetusasentoon nostettaessa sivuosien kevennysjousen ketjut saattavat 
lukitsimien väliin joutuessaan estää äesosien lukkiutumisen. 2 ) 

Äkeen kääntyminen on tyydyttävä. 
Äkeen kiinnittäminen ja irrottaminen on helppoa. Kuljetusasen-

nossa äes on vakaa. Sivuosien lukituksen pitäisi olla varmistettu. 3) 
Kuljetusleveys on pieni (210 cm). Nivelpalat, joihin traktorin veto-
varret kiinnitetään, saattavat äestä nostolaitteella nostettaessa kääntyä 
alaspäin, jolloin äes nousee tarkoitettua korkeammalle. 4) Koetuksessa 
särkyi tästä syystä traktorin ohjaamon takalasi. 

Varpajyrän laakerit vinkuivat ajoittain vaikka voitelu suoritettiin 
kaksi kertaa päivässä. 

Työntövarren kiinnitysreikä, 25,50 mm, ei ole standardin (25,70 
.25,91) mukainen. 5 ) 
Äkeen toiminnan kannalta sekä muokkausoloista ja tarkoituksesta 

riippuen kysymykseen tuleva ajonopeus on n. 6 ... 15 km/h. 
Äes vaatii oloista riippuen vetovoimakseen traktorin, jonka voi-

manottoakselin teho on 50 ... 65 kW (70... 90 hv). 

Kestävyys 
Väsytyskokeessa ja käytännön kokeissa piikit osoittautuivat kestä-

vyydeltään hyviksi. 
Äestä koetuksen alussa koottaessa todettiin, ettei toisen sivuosan 

kiinnityshahlo täsmälleen sopinut keskiosaan. Hahloa jouduttiin hie-
man levittämään, jolloin toinen hahlon puolikas murtui. Myös toisesta 
saman äesosan hahlosta, joka oli hitsattu hieman vinoon asentoon, 
murtui toinen puoli sitä oikaistaessa. Hahlot on taivutettu kylmänä ja 
ovat hauraita. 6 ) Koetuttaja vaihtoi äesosan. 

Lopputarkastuksen yhteydessä n. 150 käyttötunnin jälkeen todet-
tiin seuraavaa. 

Neljä piikkiä oli hieman taipunut. Piikkien terät olivat kuluneet 
melko runsaasti. Ne käännettiin koetuksen loppuvaiheessa. 

Varpajyrän kaikkien laakereiden tiivisterenkaat olivat joko irron-
neet uristaan tai rikkoutuneet. Laakerit olivat vain vähän kuluneet. ') 

Äestä voidaan pitää käyttöominaisuuksiltaan kevei-
den maiden muokkaukseen hyvin sopivana ja jäykkien maiden muok-
kaukseen kohtalaisen hyvin sopivana yleisäkeenä. 

1 2 3 4 5 6
3  7 ) Katso valmistajan ilmoitusta sivulla 5. 3  
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Äes on osoittautunut kes t äv y y del t ään hyväksi. 

Regarding its f  unctional perfor ei ance the harrow can be consi-
dered as a general purpose harrow well suited to tillage of light soil and fairly 
well suited to tillage of heavy soil. 

The durability of the harrow tested, rated after 150 hours of opera-
tion, .was good. 

Helsinki 1975-02-06 

MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 

Valmistajan ilmoituksen mukaan äkeeseen on tehty seuraavat muutokset: 
Muokkaussyvyyden säätöaluetta takaosassa on lisätty 5 cm. 
Sivuosien laitapäiden kevennysjousen sijaintia on muutettu. 
Äes on varustettu varmuusketjulla, joka varmistaa äkeen pysymisen kul-
jetusasennossa. 
Äes on varustettu rajoituskappaleilla, jotka estävät veto-nivelkappaleiden 
kääntymisen väärään asentoon äestä nostettaessa. 
Työntövarren kiinnitysreikä on suurennettu. 
Sivulohkojen kiinnityshaarukat valmistetaan kuumana. 
Varpajyrän laakerien tiivisteet kiinnitetään liimaamalla. 

Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsitysten ja harhauttavien 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 1975. Valtion painatuskeskus 


