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Henry Fordin maanviljelysteknillisen opiston pääsisäänkäytävä Borehamissa, Englannissa

FORDSON TRAKTORI
on Henry Fordin suunnittelema. Se on maanviljelijän pojan raken-
tama maanviljelijöitä varten. Jo vuonna 1917 — eli siis yli kaksi-
kymmentä vuotta sitten — aloitettiin Fordson traktorin valmistaminen
— ensin Amerikassa, Detroitissa, sitten Corkissa, Irlannissa. Vuo-
desta 1932 on Fordsonin tuotanto kokonaan keskitetty Fordin jätti-
läismäisiin Dagenhamin tehtaisiin, lähelle Lontoota. — Fordson trak-
tori on alusta alkaen ollut suomalaisen maanviljelijän suosikki, mistä
on parhaana todistuksena se, että kaikista Suomessa tätä nykyä
käytännössä olevista traktoreista on Fordsoneita noin 82 %. Monet
maanviljelijät ovat käyttäneet samaa Fordsoniaan toistakymmentä
vuotta, kunnes vihdoin ovat vaihtaneet sen — uuteen Fordsoniin.
— Vuonna 1937 möi yhtiömme kokonaista 1071 Fordson traktoria,
mikä lienee kaikkien aikojen traktorimyyntisaavutus maassamme.

O/Y FORD A/B HELSINKI



UUTISRAIVAU S
Fordsonin ensimmäinen ja tärkein tehtävä
Ennen vanhaan käytetty kaskenpoltto oli silloin ehkä ainoa
keino korpiemme raivaamiseksi viljelykselle.

se on liian kallis ja epätaloudellinen menetelmä.
Nyt suoritetaan uutisraivaus parhaiten Fordson-
traktorilla. Esim. Salon puolessa tehtiin työ seuraa-
valla tavalla: Paulus Niemelän omistaman karta-
non uudisviljelysalueesta raivattiin tänä syksynä 10
ha Fordson-traktorin ja Fordson-uudisviljelysauran
avulla, johon kului aikaa noin 72 tuntia, ollen petroo-
lin kulutus noin 400 Itr. Puunkaato-apumiehinä oli 4
miestä ja 2 hevosta, jotka siirsivät suurimmat puut
aina kynnetyn alueen päälle. Suurimmat puut (män-
tyjä, joiden läpimitta 16 jalan korkeudella oli 8—

10") kaadettiin Fordson-traktorilla vetämällä, ja on
alue täten tullut raivatuksi kokonaan, ettei kuokalla
ole siinä enää mitään työtä. Turve-leveys on kynj
nössä ollut 24" ja paksuus 6"—8".

Puut pois pellolta Fordsonin voimalla



Vanhanaikainen
OJANKAIVUU
on hidasta ja raskasta työtä

Nykyaikainen menetelmä on nopeata ja help-
poa ja jälki tulee ensiluokkaista. Oja-auran eteen val-
jastetaan Fordson ja sitten ei muuta kuin: ann mennä
vaan! Monet kymmenet maatilat meilläkin on ojitettu
Fordsonin voimalla ja siten on tilojen tuottavuus saatu
nousemaan moninkertaiseksi, sillä jokainenhan tietää,
että niin uudismaan kuin vanhan pellonkin hyvä ojitus
on runsaan sadon ensimmäinen ehto.

Mielihyvällä saan todistaa, että keväällä 1935 hankkimamme
Fordson-traktori on aina tarvittaessa toiminut täsmällisesti kuin
paraskin seinäkello.

Olemme käyttäneet Fordsoniamme noin 1800 työtuntia kai-
kissa suurtilalla esiintyvissä töissä ilman pienimpiäkään korjauk-
sia ja on kone edelleenkin kuin vasta sisäänajettu.
\ Kokemäenkartanossa, helmikuun 7 p:nä 1937.

E. E. Grönlund

Fordson ~parivaljakko" oja-auraa vetämässä



KYNTÖ
Itsenäisyytemme aikana on Suomen peltojen viljely-
ala lisääntynyt 700.000 hehtaarilla. Tässä sitkeyttä
ja sisua vaativassa työssä on maanviljelyksencko-
neellistumisella viimeisten 10 vuoden aikanriratlut
arvaamattoman suuri osuus. Kyntö on maatcpircfraff
raskaimpia töitä, mutta senkin suorittaa FordsbJNk?»
vyesti ja vaivattomasti. Se kyntää helposti
päivässä. Se ei väsy eikä valita. -—•^»

Ford Motor Company of Finland O/Y
HELSINKI

Arv. tiedusteluunne haluan vielä lisätä seuraavaa. Traktori on koko ajan toiminut aivan
jopa yli odotusten siihen nähden, että sillä muokkasin erittäin jyrkkärinteisiäkin peltoja, joissa ylöspäin
noustessa ohjaus oli epävarmaa. Myös polttoainekulutukseen nähden se on ollut säästeliäs samoinkuin
öljynkulutukseenkin nähden. Myytyäni Salkon tilan seurasi traktori myös kaupassa. Mutta kokemukseni pe-
rusteella, jos tulen ostamaan itselleni uuden traktorin, ehdottomasti tulen hankkimaan Fordson-koneen, sillä
se kykenee palvelemaan täysin tyydyttävästi suomalaisessakin maataloudessa juuri sen helpon ja yksinker-
taisen hoidon, riittävän voiman ja halvan hinnan sekä pienten käyttökustannusten takia.

Karttulassa, jouluk. 16 p:nä 1936.
Kaarlo Hellevaara, Itä-Karttula, Kolpus

Fordson tekee tasaista jälkeä



Ä ESTYS ja KYLVÖ

Pellon muokkaaminen lopulliseen kuntoonsa ennen sieme-
nen kylvämistä on aina vaatinut viljelijältä erikoista huolta
ja hyvää maan laadun ja viljelyskasvin vaatimusten tark-
kaa tuntemusta.
~Kylväjä lähti kylvä mää n"... tämä kuva on aina ollut vai-
nioittemme viehättävimpiä näkyjä... ja käsin kylväessä
saattoi todella tapahtua, että osa siemenestä lensi tuulen
mukana ja putosi kalliolle, osa taas ojiin ja aivan pieni osa

siihen hyvään maahan, johon se oli aiottu. Niinpä nykyajan
vaatimus onkin, että pelto on ensin hyvin äestettävä, sitten
on siemen kylvettävä suoriin vakoihin ja kylvötiheys sään-
nösteltävä eri viljalajien mukaan. Tämä vaatimus saadaan
parhaiten toteutetuksi siten, että ensin vetää Fordson lautas-
äestä ja heti sen kintereillä tulla huristaa toinen Fordson
perässään uudenaikainen kylvökone. Työ käy nopeasti,
jälki tulee siistiä ja hyvä sato on tiedossa.

Lautasäes ja kylvökone Fordsonin vetäminä



Ennen suoritettiin
H E f N Ä N T E K O

käsivoimalla sekin — ja niin on laita toisin paikoin
vielä nykyjäänkin. Mutta kyllä siinä saa kiivaasti mies
heilua, jos mieli ehtiä koota heinät kuivina latoon
poutasään aikana. Toisenlainen on työn tahti siinä
talossa, jossa ~yleistraktoriin" on kytketty leikkuukone.
Ajajaa lukuunottamatta saavat miehet silloin olla
muissa töissä. Naisväki pitää kyllä Fordsonin kanssa
huolen siitä, että heinät saadaan korjuuseen juuri sil-
loin kun timotein kukinta on alkanut. Sellaisen heinän
rehuyksikköhän on monin verroin myöhään niitettyä
suurempi. Fordson tekee työn oikealla ajalla ja ta-
kaa myös runsaan sadon.

Fordson kumipyörätraktori heinäpellolla



ELONKORJUU
ennen ja nyt

Mikä onkaan maamiehen silmälle ihanampi näky kuin heili-
Smoivä viljapelto, joka odottaa korjaajaansa? Hellävaroen
tuo sadon talteen otto ennen suoritetuinkin, sirpillä katkais-
ten ja käsin lyhteiksi sitoen. Viikate syrjäytti sittemmin mel-
keMi kokonaan sirpin ja nyt surisee niittokone kilpaa heinä-
sÄlckojen kanssa kaikilla Suomen pelloiila. Ja kun hevosten
fluan valjastetaan traktori ja tavallinen niittokone korva-
Iraan itsesitojalla voidaan vaivatta korjata B—lo8—10 hehtaaria
ppivässä. Eikä tämä ole mitään turhaa puhetta, vaan se
perustuu maanviljelijäin omiin kokemuksiin. Lukekaa mitä
m. m. maanviljelijä Torkko kirjoittaa.

Viljanleikkuu suoritetaan nopeasti Fordsonilla

Elonkorjuu Torkon tilalla

~Fordsonin ja suomalaisen maanviljelijän yhteistyö
on voitoksi kummallekin."

Ford Motor Company of Finland O/Y
HELSINKI

Käytettyäni Fordson traktoria kohta 10 vuotta olen ollut tyytyväinen sillä
tehtyihin työsaavutuksiin. Kun ajaa 2,5—3,0 ha ketoa nurin ja äestää siitä
kynnöksestä 3—4 ha kylvökuntoon — kummankin päivässä — saa kylvö-
kiireiden aikana meikäläisissä olosuhteissa olla tyytyväinen tulokseen — ja
tämän tekee Fordsonilla.

Samoin voi tyytyväisyydestä myhäillä kun Fordson antaa tilaisuuden vclita
sopiva viljanniittopäivä — ja silloin sitten tehdään itsesitojalla valmista 4—5
ha vaikka ruispellosta.

Voi helposti ymmärtää, että tällaisten tehtävien järjestäminen sopivasti jak-
sottain takaa Fordsonin taloudellisuuden, mutta täytyy huomata,
että tämä vaatii ehdottomasti toteuttamiskelpoista suunnitelmaa.

Olen ajanut 6 vuorta samalla Fordsonilla (1927 mallia) ja vielä toisen moko-
man olisi voinut ajaa, jos isäntä ja ajuri olisivat olleet ~seppiä syntyessään".
Suhteellisen kestävyyden määrän ratkaiseekin mielestäni ainakin 90%
isännän ja ajurin huolellisuus koneen hoidossa. Saman voi sanoa myös
valmiudesta ja varmuudesta.

Yhteistyö Fordsonin valmistajan ja suomalaisen maanviljelijän kanssa on voi-
toksi kummallekin.

Ylistarossa, joulukuun 4 pmä 1936. Jaakko Torkko



JUURIKASVIT
Juurikasviviljelyksestä on viimeaikoihin saakka oilut vallalla
sellainen käsitys, ettei siinä ainakaan voi käyttää konevoi-
maa apuna. Mutta senjälkeen kun Ford pari vuotta sitten
laski markkinoille uuden juurikasvitraktorinsa on tämä käsi-
tys nopeasti muuttumassa. Tämän kätevän Fordsonin etu-
pyörät ovat toisissaan kiinni, takapyörät ovat kapeat ja
niiden raideväli voidaan säätää halutulle etäisyydelle vako-
jen leveyden mukaan. Fordson juurikasvitraktori soveltuu
erikoisesti perunan, sokerijuurikkaan, nauriin y. m. juurikas-
vien käsittelyyn, mutta sillä voidaan myös suorittaa kaikki
muut tavanmukaiset traktorityöt.

O/Y Ford A/B
HELSINKI

Fordson-traktori on erittäin käytännöllinen ainakin Pohjois-Suomen
oloihin, silmälläpitäen useimmissa tapauksissa vaihtelevaa ilmastoa,
joka on täällä Pohjois-Suomessa eri vuodenaikoina epäedullinen;
siksi Fordson-traktori on mielestäni sopiva voimanlähde varsinkin kii-
reisinä aikoina niin pehmeillä kuin kovillakin mailla.

Tyrnävä, toukok. 10 p:nä 1937.
Antti Keskiaho

Juurikasveja ajetaan pellolta Fordsonilla



VOIMAA KAIKKIALLE
missä sitä vain tarvitaan

Ennen suoritettiin halon hakkuu, puiminen ja vedenkanto
mies- tai naisvoimalla. Vähitellen on puimakone syrjäyttänyt
riihen, vesi nostetaan putkia myöten keittiöön ja moniin mui-
hin taion töihin käytetään paikallisia voimakoneita. Juuri
näihin tarkoituksiin on Fordson maanviljelystraktori mitä so-
pivin ja käytännöllisin apuneuvo. Sen toimintakyky ei suin-
kaan rajoitu vain peltotöihin. Se kuljettaa puimakoneenne
paikasta toiseen ja toimii itse puimakoneen käyttäjänä. Se
raivaa metsät, vetää puut kotiin, sahaa ja pilkkoo ne ha-
loiksi, voittepa siihen hihnapyörän avulla kytkeä pienen
sahalaitoksenkin, jossa sahaatte naapuriennekin lankuV ja
päreet. Se käyttää myös kotitarvemyllyä, pumppulaito\fa
y. m. Kun suunnittelette traktorin ostoa on syytä pitää närr«L
seikat mielessä, varsinkin juuri nyt kun työvoiman saanti oh
vaikeaa, kun palkat kohoavat ja kun kaksi hyvää työ-
hevosta maksaa yhtä paljon kuin Fordson ~yleistraktori",
joka todella on nimensä veroinen, sillä se suorittaa talou-
dellisesti ja tehokkaasti mitä moninaisimmat maataloudessa
esiintyvät työt.

Sahaus käy kuin leikiten Fordsonilla



Mitäkö traktorin käyttö tulee maksamaan? Päivä-
työn polttoaineen kulutus on noin 50 mk. Vuodessa
kuluu noin 4 tynnyriä petroolia ja voiteluöljyn ku-
lutus on aivan mitätön. Mitään suurempia remont-
teja ei ole ollut koko aikana. Itse olemme trakto-
rin hoitaneet ohjekirjan mukaisesti, eikä se ole kos-
kaan jättänyt meitä pulaan, kuten sanottu. Kiireim-
pänä aikana ovat työpäivät olleet pitkiä, kevät-
kynnöissä ja äestyksissä on otettu öitä lisäksi ja
vuoroteltu vain satulassa. Siitähän se tämä ~rautah-
epo" juuri onkin niin mainio, ettei se väsy eikä
valita, sen kun antaa vain öljyä ja petroolia ja
vettä, niin se vetää nurisematta, niin kauan kuin
vain mies jaksaa ratissa istua, ja työ käy nopeasti
ja jälki tulee hyvää."
»Käytämme traktoria tietenkin kaikkiin muihinkin
tilamme töihin, eikä vain kyntöön ja äestykseen.
Fordsoniin kytkemme leikkuukoneen ja työ käy kuin
leikiten. Fordson pui myös viljamme. Meillä on
kaksi latoa. Fordson vetää puimakoneen vuoroin
kummallekin ladolle, joten säästymme turhalta vil-
jan ajamiselta paikasta toiseen. Meillä on myös
turvepehkumylly, jota traktori käyttää joutoaikoina.
Se sahaa puut ja talvella viemme sen metsään hal-
kotöihin. Sitä paitsi se on mainio apu uudisrai-
vauksissa. Se vetää vaivatta suurimmatkin kannot
ja kivet maasta teräsvaijerin avulla. Niin että tus-
kinpa on sitä työtä, johon ei Fordsoniamme voisi
tilallamme käyttää."

FORDSON El PETÄ KOSKAAN
~Minä olen aina ollut sitä mieltä, että pelto on
ensin saatava kuntoon, muiden asioiden vuoro tu-
lee sitten. Ja pellon kunnostamisessa on tämä
Fordson minun uskollisin apulaiseni, se tekee nur-
kumatta päivän työn, se ei petä koskaan, jos muut
joskus pettävätkin; se onkin minulle käynyt rak-
kaaksi kuin elävä olento. Minulla onkin tapana
taputtaa sen nokkaa illalla ja sanoa sille: Kiitos
sinulle taas tästäkin päivästä, Fordson, sinun an-
siotasi on, että olen saanut työn suoritetuksi hyvin
ja oikeaan aikaan."

Fordsonin hankkiminen —

käännekohta tilan kehityksessä
»Hätäkös näitä peltoja nyt on viljellä, kun kaikki pellot
on salaojitettu, mutta toisin oli 11 vuorta sitten, kun han-
kimme traktorin. Traktorin hankkiminen merkitsee kään-
nekohtaa tilamme kehitysessä. Naapurit ihmettelivät ko-
vasti kun näkivät, että Fordson tuli meille. Sanoivat, että
kyllä Stjernberg nyt hävittää talonsa kun hankkii tuollai-
sen kalliin kapineen. Arvelivat, ettei traktorin käyttö näin
pienellä tilalla tule koskaan kannattamaan, meillähän on
vain 30 tynnyrinalaa viljeltyä ja 30 metsää."

SAMA FORDSON 11 VUOTTA
»Mutta toisin kävi. Meillä on nyt oliut sama trak-
tori yli 11 vuotta ja tila on paremmassa kunnossa
ja tuottaa paremmin kyin koskaan aikaisemmin ja
siitä kaikesta saan kiittää rakasta Fordsoniani.
Katsokaas, Fordson kävi kyllä alusta asti hyvin,
eikä se ole minua siinä suhteessa koskaan jättänyt
pulaan, mutta selvää on, että ojien ylittäminen
oudolle oli vähän hankalaa. Päätin silloin salaojit-
taa koko maan, ja siinäkin työssä sai Fordson olla
mukana. Kivet saatiin pellosta, se oli yksi hyvä
asia ja risuja varten harvennettiin metsää — se oli
toinen hyvä asia. Viime vuosina olen myynytkin
metsää kymmenien tuhansien markkojen arvosta.
Sain siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Ja nyt on
traktorin käyttäminen maailman helpoin asia ja
samalla tuottaa maa salaojituksen ansiosta suu-

(Tähän tapaan jutteli pienviljelijä Stjernberg Andersbölessä
istuessaan peltonsa pientareella eräänä kauniina elokuun päi-
vänä vuonna 1937).

Pienviljelijä Stjernberg poikineen ja Fordsoneineen

remman sadon.

i



FORDSON-yleistraktori
sopiva malli joka tarkoitukseen

Fordson-maanviljelystraktoriin onttonakin vuonna tehty tär-
keitä parannuksia, joita maanviljelijät tulevat mielihyvällä
tervehtimään.

Vuoden 1938 huomattavista uutuuksista mainittakoot:
1) Parannettu taloudellinen kaasuttaja. 2) Ruuvi ja sektoriohjaus,
välityssuhde 17:1. 3) öljyilmanpuhdistaja. 4) Parannettu kytkin.
5) Uudet kevyet, tavattoman kestävät piikkiraudat.

FORDSON-MAANVIUELYSTRAKTORI
varustettuna kulmaraudoilla sopii parhaiten
käytettäväksi siellä, missä maa on kuivaa ja
hiekkaperäistä. Niinpä esim. Eestissä käyte-
tään melkein yksinomaan kulmarautoja.

FORDSON-MAANVIUELYSTRAKTORI
varustettuna piikkiraudoilla on tällä hetkellä
eniten myyty traktorityyppi maassamme. Piik-
kien muodon ansiosta pysyvät pyörät puh-
taina märässä savimaassakin ja traktorin veto-
kyky säilyy kaiken aikaa heikentymättömänä.



FORDSON-MAANVILJELYSTRAKTORI
VARUSTETTUNA' PALLORENKAILLA
on varsinkin Englannissa lyhyessä ajassa saavuttanut
suurta suosiota. Meilläkin se on erikoisen sovelias sel-
laisilla tiloilla, missä maa on kuivaa ja kuohkeata.
Pehmeä kulku säästää konetta ja polttoainetta. Var-
sinkin siellä, missä traktoria peltotöiden ohella joudu-
taan käyttämään raskaiden kuormien vetäjänä maan-
teillä on tämä malli suositeltava. Nopeudet eri vaih-
teilla: I vaihde 3,5 kmt. II vaihde 5 kmt. 111 vaihde
12,5 kmt. Taaksepäinkulkuvaihde 4,75 kmt. Vähä-
painerenkaat edessä 6,00 X 16" ja 6,00 X 19", ta-
kana 11,25X24". Ilmanpaine sekä etu- että taka-
renkaissa 1,2 kg.

TEOLLISUUSTRAKTORI
on vuosi vuodelta levinnyt yhä laajempiin piireihin.
Soveltuu kaikenlaisiin raskaisiin kuljetuksiin sekä pai-
kalliseksi voimanlähteeksi. Erikoisiin vakiovarusteisiin
kuuluu erikoismallinen ilmanpuhdistaja, äänenvaimen-
taja, käsijarrulaite ja automaattinen vetokoukku. Ren-
kaat: Korkeapainerenkaat edessä ja takana. Etu-
renkaat 23 X 5". Kaksoistakarenkaat 36 X 6". Ilman-
paine eturenkaissa 2,5 kg. takarenkaissa 4 kg. Saata-
vissa myös umpikumirenkailla: eturenkaat 24 X 3 VV»kaksoistakarenkaat 40 X 5". Teollisuustraktorin nopeu-
det eri vaihteilla ovat seuraavat: I vaihde 5,2 kmt. II
vaihde 7,3 kmt. 111 vaihde 18,3 kmt.

JUURIKASVITRAKTORI
on uusi tulokas Fordson traktorien sarjassa. Perusteel-
listen kokeiden jälkeen ryhdyttiin sitä useita vuosia
sitten valmistamaan Englannissa ja se osoittautui
alusta alkaen erittäin käytännölliseksi omalla alal-
laan. Kuten kuvasta näkyy ovat etupyörät melkein
kiinni toisissaan ja takapyörien raideväli voidaan sää-
tää vakojen leveyden mukaisesti. Soveltuu erikoisesti
perunan, sokerijuurikkaan, nauriin ym. juurikasvien kä-
sittelyyn, mutta sillä voidaan myös suorittaa kaikki
muut tavanmukaiset traktorityöt. Huomattava on,
että tämä on huokein maanviljelystrak-
t ori ma I li. :, £

FORDSON TANKKI
on meilläkin vanha ~tekijä". Jokainen tietää, että tämä
telaketjuilla varustettu traktori kulkee millaisessa maas-
tossa tahansa. Sen vetokyky on suurempi kuin taval-
lisen traktorin ja senvuoksi se soveltuukin parhaiten
kaikkein raskaimpiin kuljetuksiin ja kaikkein kovimpaan
uutisviljelyskyntöön.



Fordson-traktorin läpileikkaus

HUOLTO
Ford Motor Company on aina ollut vakuutettu
siitä, että yhteytemme traktorin ostajaan ei suin-
kaan lopu senjälkeen kuin kauppa on päätetty
vaan että velvollisuutemme on jatkuvasti huoleh-
tia siitä, että hänen traktorinsa palvelee häntä
tyydyttävästi. Suomalainen maanviljelijä onkin

vuosien varrella saanut huomata, miten tärkeä tekijä tarkoituksenmukainen
huolto on. Fordson-traktoriin on aina ollut saatavissa osia, joten maanvilje-
lijän ei ole tarvinnut jäädä pulaan tarpeellisten varaosien puutteessa. Tä-
män periaatteen mukaisesti on yhtiöllämme aina erittäin täydellinen Fordson-
varaosien varasto ja toimittaa tehtaaltaan osia kautta maan toimiville
Fordson-päämyyjille. Nämä myyjät ovat lisäksi erikoisesti harjaantuneet
suorittamaan tarvittavat korjaukset nopeasti, täsmällisesti ja huokeaan hin-
taan. Näin ollen voi jokainen Fordson-omistaja olla varma siitä, että hän
aina voi saada traktorilleen sitä huoltoa, mitä hän kulloinkin tarvitsee ja
jokainen ymmärtää ilman muuta, miten arvokas seikka tämä on, varsinkin
kiireellisten kevät- ja syystöiden aikana.



F O RDSON-traktorin teknillinen erittely
MOOTTORI: 4-syl., 4-tahtinen, sylinterit valetut ryhmään. Läpimitta 105 mm., iskunpituus 127 mm., sylinteri-
tilavuus 4,4 Itr. Sylinterien sytytysjärjestys 1-2-4-3. Puristussuhde matalapainekannella 3,84 :1 (paloöljyllä).
Puristussuhde korkeapainekannella 4,56:1 (bensiinllä). Moottorin teho 1.100 kierroksella minuutissa 30 hv.
bensiinillä. Teho 1.100 kierroksella minuutissa 26 hv. paloöljyllä. Valurautamännät varustetut 4:llä männän-
renkaalla, kaikki männäntapin yläpuolella. Alin ura varustettu öljyrenkaalla. VOITELU: Roiskevoitelujärjes-
telmä ja öljysuodatin. Kampikammioon mahtuu 10 Itr. sekä vaihdelaatikkoon 15 Itr. POLTTOAINE: Poltto-
ainesyöttö tapahtuu omapaineeila. Säiliöön mahtuu 75 Itr. petroolia ja 4,5 Itr. bensiiniä.
KAASUTTAJA: Paloöljy- tai nafta-käyttöä varten toimitetaan »Kingston" etulämmityskaasuttaja (matala-
painekansi). ~Zenith" bensiinikaasuttaja toimitetaan yhdessä korkeapainekannen kanssa.
SÄÄTÄJÄ: Koteloitu keskipakoissäätäjä on asennettu magneeton hammaspyörälle. Voidaan asettaa ohjaa-
jan istumelta käsin aina 1.500 kierroksella minuutissa.
VAKIOVÄLITYS (~STD") Imen 2=nen 3:s vaihde
Nopeus 3,2 km. 5 km. 6,9 km.
Voimaa vetokoukussa 1.450 kg. 1.000 kg. 500 kg.
ERIKOISVÄLITYS (~SR")
Nopeus 2,5 km. 4 km. 6,9 km.
Voimaa vetokoukussa 1.620 kg. 1.140 kg. 500 kg.
ILMANPUHDISTAJA: Oljyilmanpuhdistaja, tilavuus 2,8 Itr.
SYTYTYS: Korkeajännite Bosch-magneetto varustettuna nykäisykytkimellä.
JÄÄHDYTYS: Termosifoonijärjestelmä ja pumppu. Jäähdytysjärjestelmään mahtuu 45 Itr. vettä.
VOIMANSIIRTO: Kolme nopeutta eteenpäin, yksi taaksepäin. Kaikki akselit pyörivät rullalaakereissa.
YLIMÄÄRÄINEN VOIMANOTTOLAITE sijaitsee hihnapyörän takana ja on erittäin hyödyllinen erilaisia työ-
koneita kytkettäessä suoraan traktoriin.
KYTKIN: Levykytkin — 17 karaistua levyä, työskentelee öljyssä.
JARRU: Levyjarru vaihdelaatikossa, johon vaikuttaa kytkinpoljin.
TAKA-AKSELI: Puoleksi kuormittamaton. Tasauspyörästön ristissä 4 vaakapyörää vaihdettavilla pronssihol-
keilla varustettuna. 4 vankkaa rullalaakeria. Akseli ja hammaspyörät valettu yhdeksi kappaleeksi.
OHJAUS: Ruuvi ja sektori. Välityssuhde 17:1. Auton ohjauspyörä 46 sm., kääntösäde 3,2 m.
ETU-AKSELI: Puristettu ja karaistu. Tuettu kolmessa pisteessä. Joustava moottorin kiinnitys.
PYÖRÄT: Maanviljelystraktorit teräspyörillä toimitetaan joko kulmaraudoilla (24 kpl.) tai piikkiraudoilla (48 kpl.)
LOKASUOJAT: Takapyörissä lokasuojat ja astuinlauta vetokoukun päällä.
TYÖKALUT: Kojelaudalle asennettu työkalulaatikko sisältää täydellisen työkaluvalikoiman. (11 kpl.)
MITTOJA: Akselinväli 1,6 m. Traktorin pituus on 2,75 m., leveys 1,6 m. ja korkeus 1,4 m.; maavara 0,3 m.
Etupyörien halkaisija 710 mm., leveys 125 mm. Takapyörän halkaisija 1.065 mm., leveys 228 mm.
PAINO: Maanviljelystrakrorin paino ilman ajajaa, vettä, öljyä tai muita erikoisvarusteita 1.400 kg. Trakto-
rin koko paino, siis täydessä ajokunnossa, vesi, öljy, polttoaine sekä ajaja mukaan laskettuina on 1.650 kg.
kulmaraudoilla, 1.675 kg. piikkiraudoilla.

ERIKOISVARUSTEITA FORDSON-TRAKTORIIN
HIHNAPYORÄ: leveys 165 mm. läpim. 241 mm. Nopeus sama kuin moottorin (1,100 kierr. min.). Hihnapyörä
voidaan toimittaa joko vapaakytkimellä tai ilman.
LEVENNYSVANTEET lisäävät takapyörien kanto- sekä vetokykyä tuntuvasti ja ovat erittäin edullisia äestyk-
sessä ja uutisviljelyksessä. Vanne kiinnitetään kuudella puristimella, (N-1090), joten takapyöriin ei tarvitse
porata reikiä ja kiinnittäminen ja irroittaminen tapahtuu nopeasti. Vanteen leveys 228 mm.
TIEVANTEET sekä taka- että etupyöriä varten helpottavat traktorin kuljetusta maantiellä huomattavasti.
VALAISTUSLAITTEET. Kaikki maanviljelystraktorit voidaan pienestä lisämaksusta Smk 1.500 haluttaessa va-
rustaa sähkövalaistuksella, jonka käyttäminen on erikoisen suositeltavaa varsinkin talvipuinnin, heinänleik-
kuun, viljanleikkuun sekä syyskyntöjen aikana, jolloin voidaan tehdä ~pyöreitä"vuorokausia.
ÄÄNENVAIMENTAJA, toimitetaan pienestä lisämaksusta.
AUTOMAATTINEN VETOKOUKKU, käytännöllinen — erikoisesti hinaustöissä.

FRENCKELLIN KIRJAPAINO OY.


