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ALKULAUSE

VAIKKAKAAN Fordson traktorin käyt-
tämiseksi ei tarvita teknillistä koulutusta
eikä kokemusta, on kuitenkin erittäin

toivottavaa, että ajaja tuntee traktorinsa. Jo-
kaisen yksityisen osan rakenteeseen ja sen

toimintaan perehtyminen ei ole vaikeata eikä
vaadi paljon aikaa. Opittuaan nämä seikat,
kykenee ajaja hoitamaan traktoria taloudelli-
sesti, pidentämään sen kestävyyttä ja vikojen
sattuessa korjaamaan ne heti.

Koska Fordsonin rakenne on varsin yksin-
kertainen, on helppo oppia korjaamaan trak-
toria ja pitämään sitä mekanisesti oikein tar-

kistettuna.

Tämän käsikirjan olemme laatineet käytän-
nölliseksi oppaaksi, jonka avulla voidaan no-
peasti ja perinpohjaisesti perehtyä Fordson
traktoriin ja sen hoitoon.





Tärkeitä neuvoja traktorin ajajille.
I. Traktorin ajajaa ei voida kyllin terottaa huolehtimaan siitä, että voitelu on

kunnossa. Moottorissa ja voimansiirtolaitteessa on käytettävä oikeata öljy-
laatua. Öljy on säilytettävä aina oikealla tasolla ja on se usein uusittava.
Täyttöaukon siivilä ja kansi on pidettävä kunnossa. Puhdas öljy suojelee
moottorin laakereita ja vähentää sytytystulppien häiriöitä.

2. Pahin väärinkäyttö, mikä traktorille voidaan tehdä, on antaa moottorin
pyöriä huimaavalla nopeudella, »rynnätä». Tätä on ajajan aina vältettävä.
Moottorin oikea kierrosluku on iooo kierrosta minuutissa. Tämä antaa trak-
torille sopivan työnopeuden, mikä on ilmoitettu vastauksessa N:o 20.
Kun traktorin vaihdetanko on vapaana on moottorin kierroslukua alennetta-
va niin paljon kuin mahdollista, sytytys on asetettava myöhäiseksi (sytyt-
täjän vipu nostettava ylös). Käyntiinpantaessa ei moottorin kierroslukua
pidä kiihdyttää, saadakseen kaasuttajan nopeasti lämpiämään. Tämä
turmelee vain traktorin ja tarkoitusta ei kuitenkaan saavuteta.

3. Erikoisen tärkeätä on pitää ilmanpuhdistajassa aina tarpeeksi vettä. (Huo-
maa selostus siv. 27). Ellei sitä pidetä puhtaana ja täytettynä, niin pääsee
likaa sylintereihin, mikä aiheuttaa moottorin osien ennenaikaisen kulumisen
ja voimanhäviötä.

4. Vetorauta (katso kuva 5) on asetettu kiinnittämisen helpottamista varten.
Kiinnitä aina vetorautaan. Missään tapauksessa ei saa kiertää kettinkiä
tai köyttä takasillan ympäri. Suurella kuormituksella — taikka kun pyörät
luistavat — on jalka aina pidettävä kytkinpolkimella. Älkää milloinkaan
laskeko kytkintä päälle äkkiä. Älkää antako moottorin äkkiä rynnätä —

älkääkä kytkekö äkkiä, sillä tämä voi saada traktorin etupään nousemaan
pystyyn. Jos näin kuitenkin tapahtuisi on kytkin heti poljettava vapaaksi,
jolloin etupyörät painuvat heti takaisin maahan. Jos traktorin kulku vai-
keutuu on aina käytettävä pientä vaihdetta. Älkää milloinkaan koettako
nyhtää irti kantoja taikka tehdä muuta samankaltaista työtä, mikä voi saada
traktorin äkkiä pysähtymään.

5. Älkää milloinkaan koettako muuttaa vaihdetta ennenkuin kytkinpoljin on
painettu kokonaan alas — älkääkä myöskään traktorin ollessa liikkeellä.
Jos vaihtaminen tehdään ennenkuin kytkin on kokonaan irti, eivät ham-
maspyörät pääse vaihtumaan niinkuin niiden tulisi; tällöin hampaat sär-
kyvät helposti ja tulevat kelvottomiksi. Vähentäkää aina moottorin nopeutta,
kun muutatte vaihdetta.

6. Älkää ajako milloinkaan traktorilla alamäkeä vaihteen ollessa vapaana
taikka kytkimen ollessa irroitettuna. Asettakaa pienelle tai keskinopeudelle
ja säätäkää moottorin kierroslukua säätöläpällä. Käytettäessä pientä vaih-
detta on moottorin tehtävä 25 kierrosta takapyörien yhtä kierrosta kohti;
tämä toimii tehokkaana jarruna. Traktori pysähdytetään käyttämällä jarrua.

7. Kolkutus moottorissa on aivan heti otettava selville ja korjattava. Ellei
sitä korjata lisääntyy kolkutus aiheuttaen voimanhäviötä ja vähentäen moot-
torin ikää. Älkää milloinkaan antako traktorin työskennellä edelleen, jos
vain 2 tai 3 sylintereistä toimii. Paitsi voiman- ja polttoaineen hukkaa on
tästä lisäksi seurauksena, että petrolia pääsee kampikammioon ohentaen
voiteluöljyä.
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Traktori ja sen käyttö.
Mitä on tehtävä v . tvj
ennen traktorin käyntiinpanoa? vasiaus in .o i.

Ennen traktorin käyntiinpanoa on noudatettava allamainittuja ohjeita: (i)
Täyttäkää jäähdyttäjä puhtaalla vedellä. (Kts. vast. Nro 2). (2) Täyttäkää
kampikammio kevyellä voiteluöljyllä (A-öljyllä). (Kts. vast. N:o 3.) (3) Täyt-
täkää vaihdelaatikko kevyellä voiteluöljyllä (A-öljyllä). (Kts. vast. N:o 4).
(4) Täyttäkää polttoainesäiliö melkein täyteen. (Kts. vast. N:o 5). (5) Täyt-
täkää ilmanpuhdistaja puhtaalla vedellä. (Kts. vast. N:o 6).

Jäähdyttäjä? Vastaus N:o 2.
Ennen moottorin käyntiinpanoa täytetään jäähdyttäjä puhtaalla, raittiilla
vedellä (kun yläkansi on avattu; kts. kuv. N:o 13). Ellei ole saatavana puh-
dasta vettä on vesi puhdistettava laskemalla se kankaan läpi, jottei vieraita
aineita pääse sisään ja tuki pieniä putkia. Järjestelmään mahtuu noin 48 litraa.
On hyvin tärkeätä, ettei traktori työskentele ilman vettä. Täyttäkää vettä niin
paljon, että olette varma siitä, että sekä jäähdyttäjä että sylinterien vesivaipat
ovat täynnä. Kun koko järjestelmä on tarpeeksi täynnä valuu vettä ulos yli-
vuotoaukosta. Ensimmäisinä päivinä jolloin työskennellään uudella traktorilla
on useasti tarkastettava jäähdyttäjää ja huolehdittava, että se on täynnä. Peh-
meä sadevesi — mikäli sitä saadaan puhtaana — on parempaa kuin kova vesi,
joka saattaa sisältää alkaaleja ja muita suoloja, joilla on taipumus saostua ja
tukkea jäähdyttäjää.

Voitelujärjestelmä? Vastaus N:o 3.
Kun olette vastaanottanut traktorin on kaadettava tarpeeksi voiteluöljyä kampi-
kammioon sihtikankaan läpi, joka on moottorin vasemmalla puolella olevassa
täyttöaukossa (metallikansi sulkee sen). Kampikammion sivussa on kaksi
pientä koetushanaa. Täyttäkää öljyä hitaasti kunnes sitä valuu ulos ylimmästä
hanasta. Tähän tarvitaan noin 9 ltr. öljyä. Kylmällä ilmalla voidaan öljy
lämmittää, jclloin sitä on helpompi kaataa. Kun traktoria käytetään jatku-
vasti on siihen täytettävä öljyä 2 kertaa päivässä. Missään tapauksessa ei öljytaso
saa olla alimman hanan alapuolella. Kun traktori seisoo vaakasuorassa eikä
moottori käy — mieluimmin kun se on lämmin, on tarkastettava miten korkealla
on öljy. Öljy on muutettava 50 tunnin käytön jälkeen (kts. vast. N:o 104).

Voimasiirtolaitteen
voitelujärjestelmä? Vastaus M:o 4.
Ennen traktorin käyntiinpanoa on kaadettava tarpeeksi A-öljyä vaihdelaatikkoon,
hammasrataskopan kannessa olevasta täyttöaukosta. Kun traktori seisoo vaaka-
suorassa kaadetaan öljyä hitaasti kunnes se nousee aukon tasalle. Öljylle on
annettava tarpeeksi aikaa valua vaihdelaatikon ja taka-akselin kaikkiin osiin.
Älkää kiinnittäkö kantta ennekuin olette varma, että vaihdelaatikko on tar-
peeksi täynnä. Tähän järjestelmään mahtuu noin 11 lft ltr. öljyä. Öljyä on
muutettava 200 tunnin käytön jälkeen,

Polttoaine? Vastaus N:o 5»
70 litran polttoainesäiliö on täytettävä melkein täyteen. Säiliö on sijoitettu
moottorin yläpuolelle. Paloöljyllä käyvissä traktoreissa on noin 4 1/ 2 litran
bensiinisäiliö paloöljysäiliön sisäpuolella, jolloin bensiiniä käytetään vain käyn-
tiinpantaessa. Puhdistakaa polttoaine niin, ettei säiliöön pääse vettä tai muita
aineita. Polttoaineen seassa oleva lika tai vesi aiheuttaa ehdottomasti häiriöitä.
Kun polttoainesäiliöitä täytetään on katsottava, ettei lähellä ole avonaista liekkiä
sillä bensiinikaasu on hyvin tulenarkaa ja leviää nopeasti. Älkää milloinkaan sy-
tyttäkö tulitikkuja läikkyneen bensiinin läheisyydessä.
Täyttötulpan kannessa olevaa pientä ilmareikää ei milloinkaan saa päästää
tukkeutumaan sillä tällöin estyy polttoaineen oikea virtaaminen kaasuttajaan.
Polttoainesäiliöt voidaan tyhjentää avaamalla vedenpuhdistajan tyhjennyshana.
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Hmanpuhdistaja? Vastaus N:o 6.
Ennen moottorin käyntiinpanoa on ilmanpuhdistaja täytettävä puhtaalla,
raittiilla vedellä (kansi siirrettävä syrjään). Täyttäkää vettä kunnes sitä valuu
ulos täyttöaukosta, ja sulkekaa kansi. Kun moottori ottaa tarvitsemansa ilman
ilmanpuhdistajan läpi, vie ilma mennessään jonkun verran vettä kosteuden
muodossa. Tämä häviö on korvattava lisäämällä usein uutta vettä. Jos veden
pinta on liian matalalla sulkeutuu ilmankuiku vähentäen moottorin voimaa tai
pysäyttäen sen kokonaan. Ilmanpuhdistaja on puhdistettava joka päivä avaa-
malla sivussa oleva tyhjennystulppa ja huuhtelemalla vedellä.
Paloöljykaasuttaja? Vastaus N:o 7.
Moottorin oikealle puolelle sijoitettu kaasuttaja valmistaa polttoaineen sopivaan
muotoon ja toimittaa sen sylintereihin. Sekä paloöljy että bensiini kulkevat
kaasuttajan vedenerottajassa sijaitsevan kaksoisventtiilin kautta. Tällä vent-
tiilillä on kolme asentoa, nim.: bensiini-, suljettu-, ja paloöljyasento. Kah-
van osoittaessa kirjainta »G» tulee uimurikammioon bensiiniä, kun kahva kään-
netään »K»:hon toimii moottori petroolilla. Kummankin polttoaineen virtaami-
nen on suljettu kun kahva osoittaa kohtisuoraan (kts. kuv. 17 ja vast. 58).
Säätäjä tai ilmaläppä on sijoitettu kaasuttajan yläpuolelle, ja se on varustettu
vivulla, joka ulottuu varustelaudalle ajajan mukavuudeksi. Tätä vipua vedet-
täessä saadaan runsas sekoitus käyntiinpanon helpottamiseksi. (Kts. vast. N:o 11).
Välittömästi ilmaläpän alapuolella on pieni suojattu kaasuläpän vipu, jota
säädetään ohjauspyörässä sijaitsevasta kaasuvivusta.
Polttoaineen tarkistusneula sijaitsee uimurikammiossa. (Kts. vast. N:o 64).
Miten käytetään
sytytys- ja säätövipua? Vastaus N:o 8.
Ohjauspyörän alla on säätövipu, jolla säädetään moottoriin menevän kaasu-
seoksen (polttoaine ja ilma) määrä. Kun moottori on käynnissä lisääntyy sen
nopeus ja voima sitä mukaan mitä pitemmälle tätä vipua kierretään takaisinpäin
ajajaa kohti (säätöläppä aukeaa tällöin). Sytytysvipu on kiinnitetty etulautaan.
Tällä vivulla säädetään sytytyskipinää, joka sytyttää moottorin sylinterissä
olevan kaasun. Kun vipua siirretään alaspäin saadaan sytytys aikaiseksi, Vipua
on siirrettävä lovi lovelta kunnes moottori tuntuu saavuttaneen suurimman
nopeutensa. Jos vipua siirretään tämän kohdan yli kuuluu moottorista kumeaa
kolkutusta (kts. lukua sytytyksestä).
Missä asennossa tulee näiden vipujen olla
kun moottori on valmis käyntiinpantavaksi? Vastaus JN:o 9.
Käyntiinpantaessa on sytytysvivun oltava »ylä-asennossa». Varustelaudalla
cleva lovi osoittaa suunnilleen vivun oikean asennon.

Mitä on lisäksi tehtävä
ennen moottorin käyntiinpanoa? Vastaus N:o 10.

1. Aukaiskaa bensiinihana. (Koskee vain paloöljyllä käyviä traktoreita.)
2. Vetäkää ulos ilmaläpän säätötanko.
3. Katsokaa, että voimansiirtolaitteen sivussa oleva vaihdetanko on va-

paana (keskiasento) s.t.s. siinä asennossa, josta se heiluu vapaana.
Miten moottori
pannaan käyntiin? Vastaus JN:o 11.

Nostamalla traktorin edessä olevaa käyntiinpanokampea. Tarttukaa kampeen
ja työntäkää lujasti moottoriin päin kunnes tunnette, että tappi tarttuu kampi-
akselin hakapyörään; nykäiskää tämän jälkeen nopeasti ylöspäin. Hiukkanen
tottumusta tekee tämän tempun pian helpoksi asiaksi. Kun moottori pannaan
käyntiin tulee kaasuttajan yläosassa olevan ilmaläpän olla melkein kokonaan
suljettuna. Tämän voi tehdä vetämällä etulaudan oikealla sivulla olevasta
vetolangasta. Kun moottori alkaa sytyttää säännöllisesti on säätötanko työn-
nettävä kokonaan takaisin. Älkää pitäkö ilmaläppää suljettuna liian kauan
sillä moottoriin voi tulla bensiiniä liiaksi, jolloin se lakkaa sytyttämästä.
Paloöljyllä käyvissä traktoreissa, on koneen annettava käydä kunnes etuläm-
mittäjä on kylliksi lämmennyt (tavallisesti 3—5 min.; kylmällä ilmalla 5 min.)
ja sitten on kaksipuolinen venttiili käännettävä »K»:hon (paloöljy).
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Miten moottori parhaiten pannaan käyntiin v M
kylmällä ilmalla? vastaus in:o 12.

Kun bensiini ei kaasuunnu hyvin kylmällä ilmalla, on vaikeampaa saadamoottoria
tällaisessa tapauksessa käyntiin ensimmäisellä tai toisella kierroksella. Moottori
pannaan parhaiten käyntiin kylmällä ilmalla jos tehdään seuraavasti: 1) sul-
kekaa ilmaläppä vetämällä etulaudan vetolangasta; älkää pitäkö ilmaläppää
liian kauan suljettuna, sillä sisään imetty seos on hyvin vahvaa eikä räjähdä
helposti sylinterissä; 2) kiertäkää kammesta nopeasti muutamia kierrok-
sia; 3) avatkaa hiukan ilmaläppää; 4) kiertäkää kammesta kierros tai pari ja
moottori lähtee käyntiin.
Käyntiinpanon jälkeen on hyvä asettaa sytytysvipu 2/3 alas ja antaa moottorin
käydä kunnes se on lämminnyt. Jos traktoria lähdetään ajamaan kylmällä moot-
torilla, ei sillä ole paljoa voimaa ja saattaa se helposti pysähtyä.

Miten toimii Vastaus N-o 12kytkinpoljin? vastaus in.o 13.
Traktorin oikealla sivulla oleva poljin vaikuttaa kytkimeen. [Sitä käytetään
traktoria liikkeelle pantaessa ja pysäytettäessä sekä vaihdetta muutettaessa.

KAASU NSÄÄTÖVIPU

VAI H DETAN KO

KYTKIMEN KIINNITYS-
HAKA

KYTKINPOLKIMEN
KIINNITYSHAKA

KYTKINPOLJIN
(VAPAA ASENTO)

KYTKINPOLJIN
(ALASPAINETTUNA)

Miten muutetaan vaihdetta. — Kuva Nro 4.

Kun se painetaan alas, aukeene kytkin, jolloin moottori irtautuu voimansiirto-
laitteesta. Antakaa kytkimen aina nousta hitaasti takaisin. Äkkinäinen kytke-
minen aikaansaa kaikissa osissa liikapaineen ja pysäyttää moottorin.

Se on traktorin vasemmalla puolella ja tarttuu voimansiirtolaitteen hammas-
rattaisiin. Se voidaan asettaa s:n eri asentoon. Kun se on vapaana (keskiasen-
nossa) ovat hammasrattaat irti. Tangon tulee olla tässä asennossa moottoria
käyntiinpantaessa.
Neljä muuta asentoa, jotka voidaan kytkeä ovat: pieni, keski (kyntö), suuri ja taka-
sinotto vaihteet. (Kts. kuva N:o 6).

Miten toimii ~.
_ T

vaihdetanko? Vastaus N:o 14.
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Traktori takaa katsottuna, osottaen säätölaitteet ja vetoraudan. — Kuva N:o 5.
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Miten tapahtuu
vaihtaminen?

13

Vaihdetanko siirretään vapaasta
vaihteesta haluttuun vaihtee-
seen kuten alla on selitetty.
(Kts. kuva N:o 6.)
Pieni vaihde: Siirtäkää tanko
ulospäin vasemmalle vapaasta
ja työntäkää eteenpäin. Keski
vaihde: (Kyntö) Siirtäkää tanko
ulospäin vasemmalle vapaasta
ja vetäkää taakse päin. Suuri
vaihde: Siirtäkää tanko sisään-
päin oikealle vapaasta ia työn-
täkää eteenpäin. Takaisinotto-
vaihde: Siirtäkää tanko sisään-
päin oikealle vapaasta ja vetä-
kää taaksepäin. POLKEKAA
AINA KYTKIN AUKI EN-
NENKUIN VAIHDATTE.
Asettakaa vaihde aina sille no-
peudelle, jolla haluatte ajaa
traktorilla. Ei ole tarpeellista
alkaa pienellä vaihteella.
HARJOITELKAA VAIHTA-
MISTA VIEMÄLLÄ VAIH-
DETANKO ERI ASENTOI-
HIN ENNENKUIN KOE-
TATTE PANNA MOOTTO-
RIA KÄYNTIIN.

Vastaus N:o 15.

Vaihde tangon 5 asentoa. Kuva N:o 6

Miten traktori
pannaan liikkeelle? Vastaus N:o 16
Kun moottori on pantu käyntiin tehdään seuraavasti: 1) Polkekaa kytkinpoljin
alas, jolloin kytkin aukeaa. (2) Asettakaa vaihdetanko haluttuun asentoon
(Kts. vast. N:o 15). (3) Avatkaa hiukan säätöläppää ja sitä mukaan kuin moot-
torin nopeus kasvaa antakaa kytkinpolkimen nousta hitaasti takaisin kohot-
tamalla vähitellen jalkaa. Kun kytkin alkaa toimia siirtyy moottorin käyttövoima
voimansiirtolaitteen hammasrattaiden kautta taka-akseliin ja traktori lähtee
liikkeelle. Jos hammasrattaat ovat sellaisessa asennossa, että hampaiden kärjet
sattuvat vastakkain sen sijaan, että ne luisuisivat toistensa ohi, ei niitä pidä väki-
pakolla painaa vaan asetetaan vaihdetanko vapaaksi. Jalka nostetaan ylös jotta
kytkin toimii hetkisen, tämän jälkeen irroitetaan kytkin painamalla kytkinpol-
jin alas ja tehdään vaihtaminen kuten edellä on sanottu.

Miten traktori Vasram N-o mpysäytetään? vastaus iN.o 17.
(1) Sulkekaa säätöläppää hiukan. (2) Irroittakaa kytkin painamalla poljinta.
(3) Asettakaa vaihdetanko vapaaksi — ja hammasrattaat irtautuvat. (4) Nosta-
kaa jalkaa niin, että kytkin alkaa jälleen toimia.
Kun halutaan pysäyttää moottori, lyhytsuljetaan sytytysvirta sytytysvivusta.
Traktori pysäytetään täydellisesti polkemalla kytkin pohjaan. Tämä vaikut-
taa jarruun. Älkää milloinkaan vetäkö vetolangasta moottorin käydessä pet-
roolilla.

Miten säädetään */-«♦««- t\t.~ T Q
sytytys? Vastaus N:o 18.
Hyvät traktorin kuljettajat ajavat mahdollisimman aikaisella sytytyksellä.
Jos sytytys asetetaan liian aikaiseksi kuuluu moottorista kumeaa kolkutusta,
mikä johtuu siitä, että räjähdys tapahtuu ennenkuin mäntä on ehtinyt ylimpään
asentoonsa. Myöhäistä sytytystä on käytettävä vain silloin kun moottorin
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vauhti hidastuu raskaasta kuormituksesta taikka tyhjänä käydessä. On väl-
tettävä asettamasta sytytystä liian myöhäiseksi, sillä myöhäinen sytytys
antaa hitaasti palavaa kaasua, jonka lämpömäärä on suuri mutta räjähdys on
heikko. Parhain taloudellinen käyttö saavutetaan asettamalla sytytys niin
aikaiseksi, että moottorilla on suurin tehonsa.

Miten säädetään Vastaus N-o totraktorin nopeutta? vastaus iN.o 19.
Ajamalla kuormitusta vastaavalla vaihteella. Käyttäkää aina suurinta välitys-
suhdetta, millä saadaan traktorille tarpeellinen vetovoima. Vähäinen kokemus
opettaa pian ajajalle, mitä vaihdetta kulloinkin on käytettävä ja millä nopeudella
on paras käyttää moottoria. Älkää milloinkaan koettako suorittaa raskasta
työtä suurella vaihteella. Moottorin nopeutta säädetään sulkemalla tai avaamalla
säätöläppää tarpeen mukaan; se on yleensä pidettävä samana traktorin kaikille
työnopeuksille. Nopeuden ollessa 1000 kierrosta minuutissa on moottorilla
suurin käyttövoima, ja tällä nopeudella tulee moottorin käydä traktorin työsken-
nellessä.

Sa öri°nV lpeudet? Vastaus N :o 20.
Kun moottorin kierrosluku on iooo kierrosta minuutissa, antavat 4 eri vaih-
detta traktorille seuraavat nopeudet.
Pieni vaihde: noin 2,4 km tunnissa.
Keski (kyntö) vaihde: noin 4,4 km tunnissa (3,58 km erikoisvaihteella).
Suuri vaihde: noin 11 km tunnissa.
Takasinottovaihde: noin 4 km tunnissa. (Erikoisvaihteella 3,8 km/t.).
Käyttäkää eri vaihteita traktorin nopeuden muuttamiseksi. — Älkää milloinkaan
kiihdyttäkö moottorin vauhtia yli sallitun nopeuden.
Nopeus voidaan määrätä takapyörien kierrosluvusta minuutissa.
Pienellä vaihteella tekevät takapyörät 12 kierrosta minuutissa.
Keski (kyntö) vaihteella tekevät takapyörät 22 kierrosta minuutissa (18 kierr.
erikoisvaihteella).
Suurella vaihteella tekevät takapyörät 54 kierrosta minuutissa.
Takaisinottovaihteella tekevät takapyörät 21 kierrosta minuutissa (17 kier-
rosta erikoisvaihteella).

Tuleeko traktorinajajan
itse tarkistaa traktoria?
Koska traktori on rakenteeltaan yksinkertainen ja helposti käsiteltävä, voi
traktorina)aja pian oppia itse suorittamaan useimmat tarkistukset. Jos halu-
taan suorittaa suurempia korjauksia, taikka asettaa varaosia, niin on käytettävä
ammattitaitoista mekanikkoa, joka täydellisesti tuntee traktorin.

Vastaus N:o 21.

Mitä huoltoa Vastaus N-o 22traktori vaatii? vastaus IN.O 22.

Muistakaa, että uusi kone vaatii tarkempaa huolenpitoa ensimmäisinä työ-
päivinä, kunnes sen kaikki osat sopivat täydellisesti toisiinsa. Traktori, jota
käytetään varovaisesti uutena, palvelee ajanpitkään parhaiten omistajaansa.
Katsokaa, että traktorissa on runsaasti öljyä ja vettä ennen kuin sillä aletaan
työskennellä. Kun traktori seisoo ulkona yöllä on se hyvin peitettävä. Mikään
ei lyhennä traktorin kestävyyttä enempää kuin antamalla sen seistä peittä-
mättömänä ulkona.
TARKASTAKAA TRAKTORIA JOKA PÄIVÄ JA HUOLEHTIKAA
ETTÄ KAIKKI PULTIT JA MUTTERIT OVAT LUJASTI KIINNI.
Ottakaa tavaksenne suorittaa kaikki korjaukset ja tarkistukset heti kun havait-
sette, että se on tarpeellista. Tällainen huolenpito vaatii vain vähän aikaa mutta
siten vältetään ajanhukkaa ja onnettomuuksia pellolla. Kun traktori lähetetään
ostajalle on se teknillisesti oikein asetettu. Tämän vuoksi on selvää, että omista-
jan tulee koettaa pitää traktori aina tässä kunnossa.
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teiden mukaan. Samoin näkyy mäntien keskinäiset asennot eri tahtien aikana. Sylinterien työjärjestys on i, 2, 4, 3. Kuva N:o 8.
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Fordson Moottori.
Mikä on traktori-mottorin Vastaus N-o 92työtapa? vastaus IN.o 23.
Bensiini- taikka petroolikaasu on hyvin räjähtävää kun se sekoitetaan ilman
kanssa ja puristetaan. Bensiini- taikka petroolimoottorissa imetään tällainen
seos sylinteriin, jossa liikkuva mäntä puristaa sen; se räjäytetään tämän jälkeen
sähkökipinällä, jolloin se työntää männän alaspäin, mikä kiertokangen avulla
antaa sitten kampiakselille pyörivän liikkeen. (Kts. kuv. N:o 8).

Männän liikkuessa alaspäin imeytyy sylinteriin imuputken ja -venttiilin kautta
tuoretta seosta kaasuttajasta. Kun mäntä nousee sitten ylöspäin puristuu kaasu
hyvin pieneen tilaan, ja täyttää männänpään ja sylinterin yläosan väliin jäävän
pienen tilan, jota kutsutaan »räjähdyskammioksi». (Puristunut kaasu aikaansaa
noin 3 kg paineen neliösenttim. kohti). Sähkökipinä, jonka magneetto synnyt-
tää räjäyttää nyt kaasun, mikä pakottaa männän painumaan alaspäin — täten syn-
tyy se voima, joka kiertää kampiakselia. Seuraavalla ylöspäin menevällä tahdilla
pakottaa ylöspäinkulkeva mäntä palaneen kaasun poistumaan poistoventtiilin
ja -putken kautta. Tämä toiminta tapahtuu edelleen sännöllisesti jokaisessa
neljässä sylinterissä. Jokainen mäntä tekee työtahdin (s.t.s. tapahtuu räjähdys)
joka toisella kierroksella. Kuva N:o 8 osoittaa selvästi mäntien ja venttiilien
keskinäiset asennot eri tahtien aikana.

Miten mäntä Vastaus N-o 24toimii? vastaus in.o 24.

Miksi männän rengas Vastaus N-o 2<on välttämätön? vastaus in.o 25.
Jokaisen männän ympärillä on uriin asetettu 3 joustavaa rengasta, tarkoituksella
estää paineen pääsemästä männän ohi, mikä vähentäisi räjähdysvoimaa. Ilman
näitä renkaita, olisi mahdotonta aiheuttamatta suurta kitkaa mäntien ja sylinte-
rin seinien välillä, saada mäntiä niin tiiviisti sylintereihin, ettei kaasua vuoda.
Männänrenkaiden joustavuus vähentää tämän kitkan pienimpään määrään,
mutta estää kuitenkin melkein kokonaan kaasuvuodon kautta syntymästä voi-
manhäviötä. Nämä renkaat ovat niin joustavat, että ne voidaan työntää män-
tien yli, jos osoittautuu tarpeelliseksi uusia rengas. Kun kitka melkein kokonaan
kohdistuu männänrenkaisiin niin tapahtuu erittäin harvoin, että mäntä olisi
uusittava kulumisen vuoksi.

Miten kiertokanki Vastaus N-o 26ja mäntä otetaan ulos? vastaus IN.o 20.

Poistakaa sylinterikansi (kts. vast. N:o 38), tyhjentäkää kaikki öljy moot-
torista ja irroittakaa v-tuki sekä kampikammio; irroittakaa tämän jälkeen kierto-
kanki kampiakselista ja vetäkää mäntä ja kiertokanki ulos sylinterin yläpäästä.

Miten asetetaan Vastaus N-o 01uudet männänrenkaat? vastaus in.o 27.
Kuluneet ja vioittuneet männänrenkaat ovat uusittavat. Kun asetatte uuden
renkaan on nimi »Fordson» tuleva ylöspäin. Puhdistakaa renkaan urat huo-
lellisesti. Renkaan päiden liikuntavaran tulee olla 0.008"—0.015", japäiden
välisiä aukkoja ei saa asettaa samaan riviin. Jos männän tappi on kulunut ja
heiluu männässä, on koko mäntä uusittava.

SiHHärjestety.? Vastaus N:o 28.
Jokaisessa sylinterissä on yksi imuventtiili ja yksi poistoventtiili. Ensinmainitun
kautta imetään imuputkea myöten kaasuttajasta tuoretta kaasua. Venttiilejä
aukaisevat ja sulkevat vuorotellen nokka-akselilla olevat nokat, nostaen venttiilien
nostajia, mitkä taasen vuorostaan avaavat venttiilit (kts. kuv. N:o 8).
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Miten venttiilejä Vastaus N-o ontarkistetaan? vastaus in .o 29.
Moottoria tarkastettaessa on luonnollisesti venttiilien avaamis- ja sulkemis-
hetki otettava huomioon. Kun venttiilit ovat oikein tarkistetut moottoria raken-
nettaessa, niin on tarpeellista tarkistaa ne uudelleen vain silloin, kun nokka-
akseli, sen käyttöratas tai venttiilit irroitetaan moottoria tarkastettaessa. Kun
nokka-akselin iso käyttöratas asetetaan paikoilleen on katsottava, että ensim-
mäinen nokka osoittaa päinvastaiseen suuntaan kuin nollamerkki (Kts. kuv. N:o
8). Hammasrattaat ovat asetettavat toisiinsa siten, että pienemmän pyörän
hammas, jossa on nollamerkki, osuu isommassa pyörässä olevan nollamerkin
molemmilla puolilla olevien hampaiden väliin. Jos hammasrattaat ovat oikein
asetetut, niin on sylinterin N:o 1 poistoventtiili auki ja imuventtiili kiinni,
muiden venttiilien ollessa asennossa, jonka kuva N:o 8 osoittaa. Venttiilit avau-
tuvat ja sulkeutuvat seuraavasti: Poistoventtiili avautuu kun mäntä on
tullut 1/

4 tuuman päähän (= 6,35 m/m) alimmaisesta kuolokohdastaan,
jolloin männänpään etäisyys sylinterin yläreunasta on 4 11/ 16 tuumaa (=119,06
m/m). Poistoventtiili sulkeutuu kun mäntä on sivuuttanut ylimmäisen
kuolokohdan ja on 1 /16 tuumaa (=1,587 m/m) sylinterinreunan yläpuolella.
Imuventtiili avautuu 3/64 tuumasta (=1,19 m/m) — Vie tuumaan (=1,587
m/m) ohi ylimmän kuolokohdan, jolloin männän pään etäisyys sylinterin
reunasta on V64 tuumaa ( = 0,4 m/m) ja sulkeutuu 7 /i6 tuumasta (=ll,ll
m/m) 15/32 tuumaan (=l2 m/m) ohi alemman kuolokohdan, jolloin etäi-
syys männänpäästä sylinterin reunaan vaihtelee 4 15/?2 tuumasta (=113,51
m/m) 4 1/2 tuumaan (=114,3 m/m). Venttiilin nostajan ja venttiilinvarren
välin tulee olla 0,02 tuumaa ( =0,508 m m) ja on se mitattava kun nostaja lepää
nokan kannalla. Uudelleen tarkistettaessa on katsottava, miten imuventtiili
avautuu ja poistoventtiili sulkeutuu.

Mitä huolenpitoa Vastaus N-o 20vaativat venttiilit? vastaus in.o 30.
Venttiilit joutuvat harvoin epäkuntoon, mutta sen sijaan ne likaantuvat syystä,
että venttiili-istukalle kerääntyy nokea. Kun tämä noki estää venttiilejä sul-
keutumasta kunnollisesti, niin pääsee puristuskaasua virtaamaan ulos; mistä
johtuu voimanhäiriöitä tai moottorin epätasainen käyminen. Kun kierrätte
hitaasti moottoria ja yhdessä tai useammassa sylinterissä ei synny puristusta,
niin on venttiilit todennäköisesti hiottava. Kun moottorin ikä riippuu paljon
venttiilien oikeasta asennosta, niin ovat ne silloin tällöin hiottavat.

VENTTIILI

VENTTIILIN NOSTAJA - VENTTIILIN ISTUKAN PIDÄTTÄJÄ

Miten ventiilinostoasetta käytetään. — Kuva Nro 9.
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Miten venttiilit irroitetaan VasfaiM N-o 2Thiomista varten? vastaus in .o 31.
(1) Tyhjentäkää jäähdyttäjä; (2) Poistakaa sylinterinkansi (Kts. vast. N:o 38);
(3) Poistakaa venttiili;ousien kansi sylinteristen sivulta; (4) Kohottakaa vent-
tiilinjousta nostoraudalla ja vetäkää venttiilijousen pidätin ulos. (Kts. kuv.
N:o 9). Venttiili voidaan sitten ottaa ulos hiottavaksi. Ottakaa ulos ja hiokaa
ainoastaan yksi venttiili kerrallaan, jotta venttiilit tulevat oikeille paikoilleen.

Miten vettiilit Vastaiis N-n 2?hiotaan? . Vastaus iN.o 32.
Tähän käytetään hyvää, hienoa hiomisvoidetta tai seosta, joka valmistetaan
lasijauhosta ja öljystä. Ohutta voidetta valmistetaan sekoittamalla kupissa 1
tai 2 lusikallista petroolia, muutamia tippoja voideöljyä ja hiukan lasijauhoa.

VENTTIILI N PÄÄ \

VENTTIILIN ISTUKKA

POISTAKAA
VENTTIILIN JOUSI

VENTTIILIN VARSI

Kuva N:o 10Venttiilin hiominen

Tätä seosta voidellaan ohuelti venttiilin kartiopinnalle. Asettakaa venttiili
paikoilleen istukalle ja kiertäkää sitä edestakaisin noin 1

4 kierrosta muutamia
kertoja hiojalla (kts. kuv. N:o 10). Nostakaa sen jälkeen venttiiliä hiukkasen,
muuttakaa asentoa ja jatkakaa kiertämistä kunnes pinta on sileä ja kiiltävä.
Venttiiliä ei pidä koskaan kiertää ympäri koko kierrosta, sillä silloin voi helposti
tulla naarmuja ympäri koko venttiilin ja istukan. Kun hiominen on tehty, on
venttiili otettava ulos sylinteristä ja pestävä hyvin petroolilla sekä venttiili-istukka
pyyhitään puhtaaksi. On vain varottava, ettei hiomisainetta pääse sylintereihin
tai venttiilien ohjaajiin. Tämä vältetään voitelemalla ohuesti seosta venttiilin
istukalle. Jos se on kulunut tai naarmuuntunut on parasta uusia istukan pinta
jyrsimällä. Tämä vaatii huomattavaa työtaitoa ja on paras antaa taitavan me-
kanikon tehdä se. On varottava, ettei kierretä niin syvälle, että venttiilit on
järjestettävä uudelleen.
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Mitä on tehtävä kuluneille venttiileille Vactanc I\Tt» ?■>
ja venttiilinnostajille? vastaus in.o 33.
Jos venttiilit ja venttiilinnostajat kuluvat niin paljon, että niiden väliin jää
liian suuri rako, mikä pienentää venttiilien nousua ja moottorinkäyttövoimaa, on
parasta asettaa uudet venttiilinnostajat. Venttiilinnostajan ja venttiilinvarren
välin tulee olla 0,02 tuumaa ( =0,508 m/m), milloinkaan ei se saa olla suurempi
kuin 1/

32 tuumaa (=0,8 m/m) eikä pienempi kuin 1/64 tuumaa ( =0,4 m/m).
Jos liikuntavara on suurempi niin aukenee venttiili liian myöhään ja sulkeutuu
liian aikaiseen, mikä aiheuttaa epätasaisen käynnin. Jos liikuntavara on pie-
nempi kuin 1/64 tuumaa ( = 0,4 m/m) jää venttiili helposti osittain auki koko
ajaksi, jollaisessa tapauksessa on venttiilinvarren päästä viilattava hiukan. Jos
rako on suurempi kuin 1 ' 32 tuumaa (=O,B mm) on venttiili tai venttiilinnostaja
uusittava. Varoitetaan venyttämästä venttiilinvartta syystä, että tämä työ
vaatii suurta tottumusta; jos tämä työ suoritetaan hyvin, niin vaatii se sekä
aikaa että rahaa; on siis edullisempi ostaa uusi osa.

Venttiilinjouset? Vastaus N:o 34.
Elleivät venttiilit painu kunnollisesti alas istukalleen on mahdollista, että jouset
ovat heikot taikka katkenneet. Heikko imuventtiilinjousi ei todennäköisesti
vaikuta moottorin käyntiin, mutta heikko poistoventtiilinjousi aiheuttaa hyvin
epätasaisen käynnin, jonka syy on vaikea saada selville. Oireita ovat voimanhäviö
ja moottorin epätasainen käynti, mikä johtuu siitä, että poistoventtiili ei sulkeudu
silmänräpäyksessä; tästä seuraa,- että osa puristuskaasuja pääsee virtaamaan ulos
ja räjähdyksen voima siitä syystä heikkenee huomattavasti. Seuraavaa menet-
telytapaa käyttäen voi tavallisesti saada selville heikon venttiilijousen: irroittakaa
kansi, jokapeittää venttiilit sylinterien sivulla ja asettakaa ruuvimeisseli jousen-
kierukoiden väliin moottorin ollessa käynnissä. Jos täten lisääntynyt jännitys saa
moottorin käymään suuremmalla nopeudella, on selvä, että jousi on liian heikko,
joten se on uusittava.

Tähän voidaan mainita useampiakin syitä nimittäin: (1) Nokikolkutus, mikä
tapahtuu useimmiten, ja johtuu noenmuodostumisesta sylintereissä. (2) Kol-
kutus, joka syntyy, kun sytytys asetetaan liian aikaiseksi. (3) Kiertokangen
kolkutus. (4) Kolkutus kampiakselin päälaakereissa. (5) Kolkutus, minkä
aiheuttaa väljä mäntä tai poikkinainen rengas. (6) Kolkutus, mikä kuuluu, kun
mäntä koskettaa sylinterikannen tiivistettä. Kun moottorista kuuluu kolkutusta
on taitavan mekanikon annettava heti tutkia asia ja korjata vika.

Mikä aiheuttaa Vastaus N-omoottorissa kolkutusta? 35-

Miten saadaan selville paikka, Vastan* N«n afijoka moottorissa kolkuttaa? vasiaus in.o 30.
(1) Kolkutus, jonka aiheuttaa noenmuodostuma on selvä, kumea ääni, joka
kuuluu parhaiten kovalla kuormituksella, ja etenkin moottorin ollessa lämmin.
Se kuuluu myös terävinä lyönteinä heti kun säätötanko asetetaan aikaiseksi.
(2) Kolkutus, minkä aiheuttaa liian aikainen sytytys, kuuluu kumeana äänenä
moottorista. (3) Kiertokangen kolkutus muistuttaa etäistä ääntä, joka syntyy
kun pienellä vasaralla naputetaan teräkseen ja on selvin silloin kun moottori saa
käydä ilman kuormitusta. (4) Kampiakselin päälaakereissa oleva kolkutus kuuluu
kumeina jysäyksinä traktorin ollessa kovasti kuormitettuna. Väljän männän
aiheuttama kolkutus kuuluu ratisevana äänenä kun säätöläppä äkkiä avataan.
Miten moottorissa olevat kolkutukset korjataan on selitetty eri luvuissa.

Miten noenmuodostuma poistetaan v, .„„„
*T

räjähdyskammiosta? vastaus in.o 37.
Poistakaa sylinterikansi (kts. vst. Nro 38). Raapikaa muodostunut noki sylin-
terin- ja männänpäästä ruuvimeisselillä tai taltalla huolellisesti; on varottava,
ettei nokea pääse sylintereihin, pultinreikiin, tai venttiileihin. Ennenkuin
sylinterinkansi asetetaan paikoilleen, on jokainen venttiili ja venttiilinistukka
puhdistettava puhtaalla rievulla. Kun sylinterinkansi asetetaan paikoilleen
on katsottava, että se vedetään tiukkaan.
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Miten sylinterikansi Vastaus N-o 28poistetaan? vastaus in.o 30.
(1) Aukaiskaa jäähdyttäjän alla oleva pieni hana ja tyhjentäkää vesi tarkoin.
(2) Sulkekaa alla oleva hana ja poistakaa polttoainesäiliö. (3) Irroittakaa veden-
erottajan kaikki johdot moottorista. (4) Kiertäkää irti ne 4 pulttia, joilla sylin-
terikansi on kiinnitetty jäähdyttäjään. (5) Irroittakaa ne 22 ruuvia, joilla kansi
kiinnitetään paikoilleen. (6) Ottakaa sylinteri irti varoen samalla, ettei tiiviste
vahingoitu. Kun asetatte sylinterikannen takaisin paikoilleen, niin puhdistakaa
ensin sen yläpinta, ja kiertäkää moottori sellaiseen asentoon, että männät N:o 1
ja N:o 4 ovat ylimmässä kuolokohdassa; pankaa tiiviste mäntien yli ja asettakaa
sylinterikansi paikoilleen. Kiertäkää sylinterikannen ruuvit tasaisesti kiinni,
(s.t.s. kiertäkää jokaista ruuvia vain muutamia kierroksia kerrallaan). Kun kone
on täysin lämmennyt on ruuveja uudelleen kiristettävä.

Miten sytytystulpat Vastaus N-o 3Qpuhdistetaan? vastaus in.o 39.
Kun tulpat ovat irroitetut moottorista, voidaan niiden kärjet puhdistaa vanhalla
bensiiniin kastetulla hammasharjalla. Jos halutaan suorittaa tämä työ perin-
pohjin, ovat tulpat hajoitettavat osiinsa. Suuri kuusikulmainen teräsholkki kiin-
nitetään ruuvipuristimeen ja irroitetaan mutteri, joka pitää kiinni porsliinia.
Noki voidaan tällöin helposti poistaa porsliinista ja hoikista pienellä veitsellä.
On vain varottava, ettei raavita irti lasitusta, jolloin noki helposti tarttuu tähän
kiinni. Kun sytytystulppa kootaan on varottava, ettei kierretä mutteria niin
syvälle, että se särkee porsliinin. Sytytyskärkien väli ei saa olla suurempi kuin
1/ 32 tuumaa ( =0,8 m/m). Liian vahva kaasuseos likaa sytytystulpat. Samoin
likaa kampikammiossa oleva liika öljy sytytystulpat.

Miten kiertokangen
laakerit sovitetaan? Vastaus N:o 40.
Kiertokangen laakerit voidaan tarkistaa seuraavalla tavalla, tarvitsematta
irroittaa koko moottoria: (1) Tyhjentäkää öljy kampikammiosta. (2) Poistakaa
tuki ja kampikammio, jolloin kiertokankiin pääsee käsiksi. (3) Irroittakaa ensim-
mäisen kiertokangen laakeripuolisko ja poistakaa yksi täytelevy kummaltakin
puolelta. (4) Voidelkaa laakeripinnoille tasaisesti öljyä, asettakaa täytelevyt
paikoilleen ja asettakaa laakeripuolisko takaisin, mutta katsokaa, että se tulee
oikein päin (päässä on merkki, jonka tulee sattua yhteen yläpuoliskossa olevan
samanlaisen merkin kanssa) ja kiristäkää ruuveja kunnes laakeri sopii akselille.
(5) Koettakaa onko laakeri liian tiukka kiertämällä moottoria käyntiinpano-
kammesta. Saattaa olla tarpeellista poistaa laakeripuolisko useamman kerran
ja lisätä tai vähentää täytelevyjä tarpeen mukaan. Tottuneet mekanikot koput-
tavat tavallisesti vasaralla laakeripuoliskon kumpaankin puoleen saadakseen
selville milloin laakeri on sopiva. (6) Laakeria löysätään tämän jälkeen ja tehdään
samoin jälellä oleville laakereille. (7) Kun kaikki laakerit on sovitettu ja tarkas-
tettu kiristäkää laakeripultit ja työ on valmis. Muistakaa, että on olemassa mah-
dollisuus ruuvata laakerit liian tiukalle ja tällaisessa tapauksessa voivat laakerit
kuumentua helposti ja laakerimetalli sulaa, ellei oteta varteen sitä varovaisuus-
sääntöä, että annetaan moottorin käydä hiljaa jonkun aikaa, ennenkuin ajetaan
ulos traktorilla. On hyvä menettelytapa laakerien sovituksen jälkeen antaa
moottorin käydä hiljaa tyhjänä noin 2 tuntia, samalla kun huolehditaan öljystä
ja vedestä. Mikäli mahdollista antakaa kokeneen mekanikon sovittaa nämä
laakerit.

Miten kampiakselin tt .„

päälaakerit sovitetaan? Vastaus N:o 41.
Jos ne kiinteät laakerit, joissa kampiakseli pyörii, kuluisivat (kts. vst. N:o 35 ja 36)
voidaan ne korjata seuraavasti, hajottamatta moottoria: (1) Tyhjentäkää öljy
moottorista. (2) Poistakaa V-tuki jakampikammio — kampiakseli ja päälaakerit
tulevat siis vapaiksi. (3) Irroittakaa takimaiset laakeripuoliskot. 4) Molempien
laakeripuoliskojen välissä on joukkoo,oo3 (=o,oBm m) ja 0,006 tuuman vahvuisia
täytelevyjä. Ottakaa yhtä monta täytelevyä pois kummaltakin puolelta; aset-
takaa puoliskot paikoilleen ja kiertäkää ruuvit niin tiukkaan kuin mahdollista,
vahingoittamatta kuitenkaan kierteitä. (5) Koettakaa laakerien tiukkuutta
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kiertämällä käyntiinpanokammesta. Ellei kampiakselia jakseta kiertää yhdellä
kädellä, ovat laakeripuoliskot liian kireällä, jolloin niiden väliin on lisättävä
muutamia täytelevyjä. Jos kampiakseli pyörii liian helposti on otettava pois
vielä muutamia täytelevyjä. Oikea sovitus saadaan poistamalla tai lisäämällä
paksumpia tai ohkaisempia täytelevyjä aina tarpeen mukaan. (6) Löysätkää
tämä laakeri ja sovittakaa keskilaakeri samalla tavoin. Tämän jälkeen sovitetaan
etulaakeri kahden muun laakerin ollessa löysänä. (7) Jos kampiakselissa huoma-
taan päittäisliikuntoa on päälaakerissa nro 3 laakeripuolisko uusittava. (8) Kun
kaikki laakerit ovat oikein sovitetut, tulee kaataa hiukan öljyä laakereihin ja
kampiakselille; kiristäkää tämän jälkeen puoliskot niin lujalle kuin mahdollista
— luonnollisesti tarpeelliset täytelevyt välissä. Älkää peljätkö vetää ruuveja liian
kireälle; sillä puoliskojen välissä olevat täytelevyt ja laakeritasojen välissä oleva
öljy estää metalleja tulemasta liian läheiseen kosketukseen. Ellei laakeripuo-
liskoja voidella, niin valkometalli helposti leikkaa kiinni, kun kone alkaa käydä,
ennenkuin kampikammiosta tuleva öljy ennättää laakeriin. Pitäkää huolta,
että kaikkiin ruuveihin tulee varmuuslanka ennenkuin kampikammio asetetaan
paikoilleen.

Miten moottori irroitetaan Vastaus N-o 42vaihdelaatikosta? vastaus in.o 42.
Jos on välttämätöntä irroittaa moottori tai vaihdelaatikko korjausten tai aset-
telun suorittamista varten tehdään seuraavasti: (1) Tyhjentäkää öljy moottorista.
(2) Tyhjentäkää jäähdyttäjä ja vesivaipat avaamalla jäähdyttäjän alla oleva pieni
hana. Sulkekaa vedeneroittajan ja bensiinisäiliön hanat ja poistakaa poltto-
ainesäiliö. (4) Poistakaa ilmanpuhdistaja. (5) Irroittakaa ohjausvarsi ohjaus-
tangosta sekä säätövivut virranjakajasta ja kaasuttajasta. (6) Poistakaa etulauta
irroittamalla 4 ruuvia, joilla se on kiinni vaihdelaatikossa. (7) Kohottakaa
vaihdelaatikkoa ja moottoria erikseen samalla kuin sylinterin etukannen molem-
min puolin ja etuakselin väliin asetetaan kiilat, jottei moottori pyörähtäisi
ympäri, kun se irroitetaan. (8) Irroittakaa pultit sylinterilaipasta, joka yhdistää
moottorin vaihdelaatikkoon; traktorin takaosa voidaan sitten vetää irti moot-
torista (kts. kuv. Nro 11). Kun traktori kootaan, on tärkeätä että kaksi pulttia
— yksi sylinterilaipan kummallakin puolella kampikammion yläpuolella kiinni-
tetään ensiksi. Ne reijat, joihin nämä pultit sopivat ovat pienemmät ja kun ne
väljennetään täsmällisesti tulevat moottori ja vaihdelaatikko oikeaan tasoon.

Tiivisteet? Vastaus N:o 43*
Kun traktori hajoitetaan, on varottava, ettei särjetä paperitiivisteitä. Jos
ne vahingoittuvat, ovat ne uusittavat.

Jäähdytysjärjestelmä
Mikä tarkoitus on jäähdytys- Vastaus N-o aajärjestelmällä? vastaus in.o 44.
Se lämpö, jonka perättäiset räjähdykset synnyttävät sylinterissä, saattaisi hel-
posti ylikuumentaa ja vahingoittaa moottoria, jollei sitä tavalla tai toisella keino-
tekoisesti jäähdytettäisi. Traktorimoottori jäähdytetään sylinterivaipassa kier-
tävällä vedellä. Lämpö säteilee vedestä, kun se virtaa ohuitten putkien kautta
jäähdyttämässä, johonka lisäksi on kiinnitetty lämmön nopeata säteilyä lisääviä
messinkisiä välilevyjä. Juuri jäähdyttäjän taakse sijoitettu tuulettaja edistää
veden jäähdyttämistä vetämällä ilmaa välilevyjen lävitse ja putkien ympäri.
Vesi kiertää termosifooniperiaatteen mukaisesti ja veden kiertoa jouduttaa
keskipakoisvesipumppu, joka on sijoitettu sylinterikannen etupäähän. Tämä
pumppu vetää kuumenneen veden moottorista jäähdyttäjän yläsäiliöön, jossa
se jäähtyy valuessaan jäähdyttäjän putkien läpi alasäiliöön. Liikakuumenemisen
estämiseksi on jäähdyttäjä aina pidettävä täynnä vettä.
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Mitkä syyt aiheuttavat Vastaus N-o azylikuumenemisen? vastaus in .o 45.
Ylikuumenemisen aiheuttaa (1) noen muodostuminen sylinterissä, (2) liian
myöhäinen sytytys, (3) huono sytytys, (4) riittämätön tai huono öljy, (5) moot-
torin »ryntääminen», (6) väärä kaasuttajan asetus, (7) huonosti työskentelevä
tuulettaja, johtuen hihnan katkeamisesta tai luisumisesta, (8) jäähdyttäjän
tukkeutumisesta tai veden vähyydestä johtuva huono vedenkierto.
Mitä on tehtävä y . /-

jäähdyttäjän ylikuumetessa? vastaus in.o 40.
Kun jäähdyttäjään mahtuu 10 gallonaa (=-45 ltr), ei ylikuumenemisen tähden
johdu häiriöitä, mikäli jäähdyttäjä pidetään täynnä. Älkää pelästykö, vaikka vesi
kiehuukin silloin tällöin — varsinkin, kun työskentelette lämpimällä ilmalla
raskaassa maassa. Muistakaa, että moottori toimii suurimmalla työteholla,
kun vesi on lähellä kiehumispistettä. Mutta siinä tapauksessa, että moottori
alituisesti ylikuumenee sen työskennellessä normaalisissa olosuhteissa, on
olemassa vika, joka on poistettava. Mahdollisesti on syynä virheellinen käsit-
tely tai noen muodostuminen sylintereissä. Jos etsitte oikeasta kohdasta tätä
kirjaa, löydätte kaikki syyt, jotka aiheuttavat jäähdyttäjän ylikuumenemisen,
käsiteltynä ja keinon vian poistamiseen. Voitte rauhallisesti täyttää lämpimän
jäähdyttäjän kylmällä vedellä, edellyttäen, että ylin säiliö ei silloin ole aivan
tyhjä. Jos näin on asianlaita on moottorin annettava jäähtyä ennenkuin kylmää
vettä kaadetaan.

Kuinka usein jäähdyttäjä Vastan* N-o Anon täytettävä vedellä? Vastaus in.o 47-
Lämpimällä ilmalla on se tehtävä useita kertoja päivässä. Jäähdyttäjä on aina
pidettävä täynnä, muuten voi tapahtua häiriöitä. Ottakaa tavaksi täyttää jääh-
dyttäjä, ennenkuin panette traktorin käyntiin ja myöskin joka kerta kun pysäh-
dytte lisäämään polttoaineita tai öljyä. Ei saata kylliksi tehostaa uutta kuljettajaa,
pitämään jäähdyttäjä aina täynnä. Kun halutaan täyttää jäähdyttäjä vedellä,
ruuvataan mutteri joitakin kierroksia auki ja kansi vedetään taaksepäin säiliön

Jäätyykö
jäähdyttäjä talvella?

päälle (kts. kuv. Nro 13).

Vastaus N:o 48
Koska kiertokulku alkaa vasta
sitten kun vesi on lämmennyt
on kiertokulkujärjestelmässä
käytettävä talvella jäätymistä
ehkäisevää ainetta, jos lämpö-
määrä on alle nollan. Jos yksi
tai useita putkia jäähdyttäjässä
on tukkeutunut saattaa se jäätyä
ja mennä rikki, jollei traktorin-
kuljettaja käytä jäätymistä eh-
käisevää seosta. Puuspriin tai
denaturoidun spriin avulla saa-
daan hyvä jäätymistä ehkäi-
sevä seos. Seuraava taulukko
osoittaa eri seosten jäätymispis-
teen riippuen siitä, montako
prosenttia spriitä on seoksessa:

PITÄKÄÄ TÄMÄ
AINA TÄYNNÄ

2o»/„ seos jäätyy 8° alle nollan. Jähd ttäjän täyttäminen. - Kuva N:o 13.30 % seos jaatyy23 alle nollan.
50 °/ 0 seos jäätyy 350 alle nollan.
Seosta, jossa on 60 % vettä, 10 °

0 glyseriiniä ja 30 % spriitä käytetään yleisesti,
sillä tämän seoksen jäätymiskohta on noin 23 % alle nollan.
Johtuen kaasuuntumisesta on spriitä usein lisättävä, jotta seos pysyy oikeana.
Jos pakkasella ei käytetä edellämainittua seosta, on sangen tärkeätä, että jääh-
dyttäjä tyhjennetään, kun traktori jätetään yöksi ulos. Seuraavana aamuna on
jäähdyttäjä jälleen täytettävä vedellä.
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Kuinka jäähdyttäjä Varaus N-n Anpuhdistetaan? vastaus in .o 49.
Koko kiertokulkujärjestelmä on silloin tällöin perinpohjin huuhdeltava. Aukais-
kaa yksinkertaisesti moottorin edessä jäähdyttäjän alla sijaitseva tyhjennyshana
ja huuhdelkaa koko järjestelmää antamalla veden virrata ylimpään säiliöön,
josta se valuu putkien ja sylinterin vesivaippojen kautta ja virtaa ulos tyhjennys-
hanasta. Jos putket ovat tukossa, eikä vesihuuhtelu aukaise niitä, voidaan ne
puhdistaa ohuella, pehmeällä kuparilangalla tai rottingilla, joka työnnetään
sisään täyttöaukosta. Jos väliseinämät japutket tukkeutuvat ulkoapäin akanoista,
viljasta, siemenistä j.n.e. ovat ne puhdistettavat, koska ilmavirta muuten hidas-
tuu.

Miten autetaan jäädyttäjän Vastan* N-n envuoto ja tukkeutuminen? vastaus IN .O 50.
Pienempi vuoto voidaan väliaikaisesti korjata ruskealla saippualla tai kitillä,
mutta niin pian kuin mahdollista on se korjattava perusteellisemmin juottamalla.
Tukkeutunut jäähdyttäjäputki on vakavampi asia. Yhden putken tukkeutuminen
ei vaikuta kiertokulkuun aivan heti, mutta saa se myöhemmin aikaan häiriöitä
ja putki voi jäätyä kylmässä ilmassa. Ottakaa jäähdyttäjäkenno pois ja asetta-
kaa uusi putki. Jos koko jäähdyttäjä on vakavammin tukkeutunut tai rikki,
täytyy hankkia ja asettaa paikalle uusi kenno.

Kuinka jäähdyttäjä Vastaus N-o '«cipoistetaan? vastaus in.o 51.
(1) Aukaiskaa hana jäähdyttäjän alla ja antakaa veden juosta ulos.
(2) Irroittakaa alimman säiliön alla olevat 3 ruuvia, jotka pitävät jäähdyttäjän
kiinni sylinterin etukannessa.
(3) Poistakaa etumaisen polttoainesäiliön kansi, ruuvaamalla kaksi mutteria irti
(jäähdyttäjän kannesta).
(4) Irroittakaa ylimmän säiliön päällä olevat 4 ruuvia, jotka yhdistävät jäähdyt-
täjän ylimpään säiliöön.
(5) Eroittakaa sen jälkeen jäähdyttäjä. Varokaa vahingoittamasta tiivisteitä,
jotka pitävät liitoskohdat vedenpitävinä.

Mitä huomiota vaatii Vastaus N-o «

tuulettaja? vastaus in.o 52.
Tuulettajaa on voideltava 2:n voitelupidikkeen kautta vesipumpun akselin
kotelossa. Hihna on asetettu sopivalle kireydelle traktorin lähtiessä tehtaalta
eikä sitä ole muutettava ellei remmi luisu. Tarkistus suoritetaan kiertämällä
hihnapyörän sisäpuoliskoa myötäpäivään kiristääksenne hihnaa, jolloin pysäh-
dysruuvin tulee sattua vastavaan koloon.

Umanpuhdista ja
Mikä hyöty on Vastaus N-r> «ilmanpuhdistajasta? vastaus IN.O 53.
Sillä on kaksi tarkoitusta. Ensiksi: ilmanpuhdistaja poistaa kaiken pölyn ja
kiinteät jäännökset ilmasta, ennen kun se tulee sylintereihin; täten ehkäistään
männän ja sylinteriseinien kuluminen. Toiseksi: ilmanpuhdistaja kostuttaa
ilman, kun se kulkee veden läpi ja estää siten kaasuseoksen liian aikaisen sytty-
misen sylinterissä.

Mäntien imu sylintereissä vetää ilman ilmanpuhdistajaan keskikanavan kautta.
Tämän jälkeen menee ilma veteen. Kun se kulkee veden läpi, puhdistuu se
kaikesta pölystä ja tulee kosteaksi. Ilma poistuu sen jälkeen kaasuttajaan puh-
distajakannen yläreunassa olevan putken kautta. (Kts. kuv. N:o 15).

Kuinka ilmanpuhdistaja Vastan* N-r. *atoimii? vastaus IN.o 54.
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Kuinka uimuri Va«staiw N-r> «
toimii? vastaus iN.o 55.
Jotta ilmanpuhdistajan saisi toimimaan, niinkuin sen tulee toimia, on ilman
tultava veteen jonkun verran vedenpinnan alapuolella. Vedenpinnan vaihtelun
tähden käytetään uimuria. Uimuri pitää ilmajohdon avonaisen pään sopivan
verran vedenpinnan alapuolella.
Mitä huomiota vaatii tr t. t -fi
ilmanpuhdistaja? Vastaus Nro 56.
Se pöly, joka poistetaan ilmasta, kerääntyy ilmanpuhdistajaan niin, että vesi
tulee likaiseksi ja asettuu saoksena säiliöön. Vesi ja lika on poistettava joka
päivä.
Vesi poistetaan irroittamalla tyhjennystulppa (kts. kuv. N:o 15). Tämä on
tehtävä heti, kun traktori on pysäytetty työn päätyttyä, sillä silloin vesi on
vielä liikkeessä eikä ole vielä ennättänyt paljon saostua. Kun vesi on juossut pois,
otetaan kaatoaukon kansi irti ja huuhdellaan letkulla. Jollei sellaista ole saata-
villa, asetetaan tyhjennystulppa jälleen paikoilleen ja kaadetaan ämpärillinen
vettä säiliöön. Vesi saadaan liikkeeseen panemalla traktori käyntiin ja anta-
malla sen käydä pari minuuttia. Tämä toistetaan siksi kunnes vesi poislasket-
taessa on verrattain kirkasta. Kun vedenpinta on liian alhaalla, katkaisee uimu-
riin sovitettu ohjaus ilman kulun, josta johtuu voimanhukkaa. Moottori saattaa
silloin lakata toimimasta ja pysähtyä.

Polttoainejärjestelmä

Mikä tarkoitus on \y,«,*~« tm*/% ,-,.,

kaasuttajalla? Vastaus N:o 57.

Bensiinillä käyvät traktorit on varustettu kaasuttajalla. Paloöljyllä käyvät trak-
torit on varustettu erikoisella paloöljykaasuttajalla.

Kaasuttaja on se laite, jossa polttoaine sekoittuu oikean ilmamäärän kanssa,
joka seos sitten imetään sylintereihin ja räjähtää sähkökipinästä. Kaasuttaja
on tehty siten, että se saattaa vaihdella ilma- ja polttoainemäärien suhdetta niin,
että se vastaa työolosuhteita.
Kuinka kaasuttaja
työskentelee?
Fordson traktorin
kaasuttaja on ku-
vattu kuvassa N:o 17.
Kun kone pannaan
käyntiin bensiinillä,
on vaihtohanan varsi
pantava sellaiseen
asentoon, että se näyt-
tää kirjain »G»:lle.
Tämä sulkee paloöl-
jyn tulon ja päästää
bensiiniä uimurikam-
mioon. Sekoituskam-
miossa kaasuuntuu se
ilman kanssa, joka
tulee pääilmaputkea
myöten vaihtohanan
ohi.
Kun moottori on käy-
nyt 3—5 minuuttia
asetetaan vedenerot-
tajan vaihtohana kir-

Vastaus N:o 58.
PALOÖLJYAUKKO

Kuva N:o 14.

jaimelle »K». (Kts. kuv. N:o 17). Ilman, polttoaineen, seoksen ja poisto-
kaasun kulkusuunta on osoitettu nuolilla kuvassa N:o 17. Sylintereihin tulevan
kaasuseoksen määrää säädetään kuristusläpän avulla.



Ilmanpuhdistaja, osoittaen periaatteen ja toiminnan. — Kuva N:o 15.
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Polttoaine)ärjestelmä, osoittaen kaasuttajan rakenteen. — Kuva N:o 16
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Kaasutusjärjestelmä. — Kuva N:o 17.
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Mitä ymmärretään ~laihalla" ja Vastan* IST-n en
,»vahvalla" seoksella? vastaus in.o 59.
Laihassa seoksessa on liian runsaasti ilmaa ja liian vähän polttoainetta. Vah-
vassa seoksessa on liian runsaasti polttoainetta ja liian vähän ilmaa. Vahva
seos ei ainoastaan nopeasti nokea sylintereitä, mäntiä ja venttiileitä vaan myös
helposti ylikuumentaa sylinterit. Sen lisäksi johtuu siitä suurempi polttoaine-
menekki. Se pysäyttää usein moottorin ja aiheuttaa siis pienellä nopeudella
epäsäännöllisiä räjähdyksiä.
Seos on pidettävä niin laihana kuin mahdollista, kuitenkin niin, että moottori
antaa tarpeeksi voimaa. Liian laiha kaasuseos voi aikaansaada jälkiräjähdyksen
kaasuttajassa. Liian rikas kaasuseos tunnetaan savuavista poistokaasuista.
Sopiva kaasuseos on melkein savuton ja hajuton.

Mikä tarkoitus on \r + -m c
ilmaventtiilillä? Vastaus N:o 60.
Se on asetettu sekotuskammion yläpuolelle ja säätää automaattisesti kaasutta-
jaan tulevan ilmamäärän ja aukeaa ja sulkeutuu sitä mukaa kuin säätöventtiili
aukaistaan tai suletaan. Se antaa seokselle sopivan määrän ilmaa jokaisella
nopeudella ja kuormituksella.

Miten säädetään polttoaineen Vt im. £
kaasuttamiseen tarvittava lämpö? vastaus in:o 01.

Polttoaineen kaasuttamiseen tarvittavan lämmön toimittaa tulo- ja poistoput-
kiston kuumennusleyy. Polttoaineseos kulkee tämän levyn ja putkiston kansi-
levyn välitse. Tämä kuumennuslevy lämpiää poistokaasuista ja kuumuusaste
tulee säädetyksi automaattisesti koneen nopeuden vaihdellessa.

Mikä tarkoitus tt at r
on uimurilla? Vastaus N:o 62.
Se säätää automaattisesti petroolin tulon kaasuttajaan. Uimurin tulee sulkea
venttiili, kun petrooli on noussut oikealle korkeudelle.

Mikä aiheuttaa petroolin v « T g-
yläjuoksun kaasuttajasta? vastaus in:o 03.
Petrooli, joka tulee kaasuttajaan putkea myöten, säädetään automaattisesti
siten, että uimuriventtiili nousee ja laskee. Jos joku roska jää väliin niin, ettei
venttiili pääse sulkeutumaan, vuotaa petrooli yli. Jos kuristusläppää avataan
liiaksi konetta käyntiinpantaessa täyttyy uimurikammio ja aiheuttaa ylivuodon.

Miten kaasuttaja irÄ»*«.- ivr ~ aa

tarkistetaan? Vastaus N:o 64.
Kaasuttajassa on vain yksi kohta, joka on säädettävä, nimittäin polttoaineneula-
venttiili. Kaasuttaja säädetään tavallisesti niin, että pannaan moottori käyntiin
bensiinillä ja annetaan sen käydä 3 tai 5 minuuttia. Kiertäkää neulaventtiili
kevyesti kiinni ja avatkaa se sitten 1 1/2 kierrosta. Asettakaa vaihtohana petroo-
lille ja asettakaa sytytystanko myöhäiseen ja aukaiskaa säätöläppä, kunnes moot-
tori käy hyvää vauhtia. Petrooliventtiili on nyt suljettava kiertämällä neula-
venttiili alas myötäpäivään, kunnes moottori alkaa toimia epäsäännöllisesti ja
sen jälkeen lasketaan taas petroolia aukaisemalla neulaventtiili, kunnes moot-
tori on saanut suurimman nopeutensa, eikä enää tule savua poistoputkesta.
Kun oikea asento on löytynyt on traktorin kuljettajan laitettava merkki kaasut-
tajan kannelle siihen kulmaan, johonka säätötanko osoittaa. Kylmällä ilmalla
on tarpeellista asettaa säätötanko 1/4 kierrosta vasempaan, kunnes moottori
on täysin lämmennyt.

Voiko traktoria käyttää bensiinillä tt t. t
petroolin asemesta? Vastaus N:o 65.
Jos niin haluaa, voi bensiiniä käyttää yhtä hyvällä tuloksella kuin petrooliakin.
Polttoainesäiliöön on pantava bensiiniä ja käytetään sitä aivan samoin kuin
petroolia.
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Mitä on tehtävä kun Vastaus N-o 66vettä on kaasuttajassa? vastaus in .o 00.

Vähäinenkin määrä vettä bensiini- tai petroolisäiliössä vaikeuttaa käyntiinpanoa,
aiheuttaa epäsäännöllisiä räjähdyksiä ja pysäyttää moottorin. Kun vesi on ras-
kaampaa kuin bensiini ja petrooli, painuu se säiliön pohjalle ja vedeneroittajaan.
Neuvotaan usein tyhjentämään petroolisäiliön alla oleva vedeneroittaja. Pakka-
sella saattaa vedeneroittajaan kerääntynyt vesi jäätyä estäen petroolin pääsyn
kaasuttajaan. Jos näin sattuu, kääritään vedeneroittajan ympärille joksikin
aikaa lämpimässä vedessä kastettu riepu. Vesi on senjälkeen laskettava pois.
Jos vettä tulee kaasuttajaan ja jäätyy siellä, voidaan käyttää samaa menettely-
tapaa.

Mitä on tehtävä kun on Vastaus N-o 6-7likaa kaasuttajassa? vastaus in.o 07.
Jos polttoaineessa on likaa voi se tukkea neulaventtiilin aiheuttaen epätasaisen
sytytyksen ja heikentyneen käynnin. Avaamalla neulaventtiilin puolikierrosta
ja kuristaen nopeaan pari kolme eri kertaa, voidaan lika saada irtaantumaan,
minkä jälkeen neulaventtiili on kierrettävä alkuperäiseen asentoonsa. Ellei
tämä auta sulkekaa vedeneroittajaan tuleva polttoainejohto, poistakaa poltto-
ainekammio kaasuttajasta ja puhdistakaa neulaventtiili hienolla metallilangalla.
Venttiilineulan voi ottaa ulos ja puhdistaa poistamalla juuri neulan alla sijaitse-
van uimurikammiotulpan.

Jos moottori käy liian nopeasti kokonaan suljetulla läpällä hellitetään säätö-
tangossa olevaa asetusruuvia, kunnes moottori tyhjänä käy sopivalla nopeudella.
Jos moottori pysähtyy, kun läppä on asetettu kokonaan kiinni, on kiristettävä
ruuvia siksi, että se koskettaa napaa niin, ettei läppä pääse liiaksi sulkeutumaan,
Kun on löydetty oikea asento, on kiristettävä pidätinruuvi niin ettei säätö voi
joutua epäkuntoon.
Tiehyt uimurikammiosta kaasuttajaan kuten kuvassa n:o 17 näkyy, voidaan
helposti puhdistaa aukaisemalla pienet puhdistustulpat. Lämmityslevy on sil-
loin tällöin puhdistettava mahdollisesti kerääntyneen noen poistamiseksi. Irroit-
takaa polttoainetiehyt kaasuputkesta, irroittakaa neljä putkiston kannen pulttia
ja poistakaa kaasuttajan kansi ja levy (älkää irroittako kansilevyä kannesta).
Levyt voidaan sitten puhdistaa teräsharjalla. Kaasuputkeen tarttunut noki
voidaan poistaa teräsharjalla irroittamalla putkessa olevan puhdistustulpan.

Mitä on tehtävä jos moottori käy liian nopeasti v->cto ie l\T«r> £R
tai pysähtyy säätöläpän ollessa kiinni? vasiaus in.o 00.

Miten bensiinillä käyvien traktorien Vastan* N«n 6«kaasuttaja toimii? vastaus in.o 09.
Uimuri säätää kaasuttajaan tulevan bensiinin määrän. Imuputkeen menevän
seoksen määrää säädetään avaamalla ja sulkemalla kuristusläppää, sen mukaan
miten suurta nopeutta halutaan. Koska tyhjäkäyntiä lukuunottamatta kaikki
kaasuttajan asettelut ovat määrätyt, ei kaasuttajalle voi tapahtua juuri muita
häiriöitä kun lian tai veden aiheuttamia. On hyvä silloin tällöin poistaa kaa-
suttajan pohjassa oleva tyhjennystulppa ja tyhjentää kaasuttaja muutamiksi
sekunneiksi. (Kts. kuv. n:o 17.)

Antakaa koneen ensin lämmetä ja asettakaa sekä sytytys että kaasuvipu myö-
häiseen asentoon. Asettakaa kuristusläpän säätöruuvi siten, että moottori käy
kyllin nopeasti »nykimättä». Kiertäkää sitten tyhjäkäynnin tarkistusruuvia
sisään tai ulos, jotta moottori käy tasaisesti. Kiertäkää sitten kuristuslevyn
tarkistusruuvia kunnes moottorin nopeus kiihtyy hiukan.
Älkää odottako, että liian jäykkä moottori jäisi puristus »päälle» pysäytettäessä
tai kävisi hyvin tyhjänä pienellä nopeudella.

Miten säädetään tt , AT
tyhjänä käynti? Vastaus N:o 70.
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SULKUHANA

VEDENJAKAJA

Polttoainesäiliö. — Kuva Nro 18

Sytytysjärjestelmä.
Mikä tehtävä on *<r -kt

sytytysjärjestelmällä? vastaus in:o 71.
Se synnyttää sähkökipinän, joka räjäyttää seoksen räjähdyskammiossa, mikä
puolestaan synnyttää moottoria käyttävän voiman. On erittäin tärkeätä, että
seos syttyy oikealla hetkellä, muussa tapauksessa moottori ei työskentele tyy-
dyttävästi. Etulaudassa oleva sytytystanko säätää sytytyshetken.

Yksi sytytystulppa sijaitsee jokaisen sylinterin kohdalla ja sen voi helposti irroit-
taa sytytystulppa-avaimella senj aikeen kun johdot on irroitettu. Kun korkea-
jännitysvirta saapuu sytytystulpan kärkeen, pakoitetaan se kipinöimään 1/32
tuuman aukon yli, muodostaen siten kipinän, joka sytyttää sylinterissä olevan
kaasun. Jos tulppien kärjet palavat tai nokeentuvat kulkee korkeajännitysvirta,
sensijaan että se kipinöisi sytytystulppain kärkien välillä, hiilikerrostuman kautta
suoraan metallivaippaan. Tämä aiheuttaa epäsäännöllisen sytytyksen. Tällöin
on tulpat poistettava ja puhdistettava.

Sytytystulpat? Vastaus N:o 72.

Mitkä ovat -rr -kj
sytytyshäiriöiden oireet? vastaus lN:o 73.
Epätasaiset sähähdykset ja pamaukset pakoputkessa merkitsevät, että yhdessä
tai useammassa sylinterissä räjähdykset ovat epäsäännölliset tai kokonaan loppu-
neet. Vika on heti etsittävä ja autettava. Jatkuva, epäsäännöllinen sytytys saat-
taa ajan pitkään vahingoittaa moottoria ja koko koneistoa. Hyvä traktorinkul-
jettaja on vain silloin tyytyväinen kun pakoputkesta kuuluu heikko tasainen
surina. Jos jotain on hullusti, on kone heti pysäytettävä ja korjattava vika
mikäli mahdollista.
Miten voidaan saada selville v to IM
epäsäännöllisesti syttyvä sylinteri? vastaus in .o 74.
Avatkaa kuristusläppä kunnes kone käy kohtalaisen nopeasti, lyhytsulkekaa
sitten kukin tulppa. Tämä tehdään pitämällä ruuvimeisseliä aivan lähellä
yhtä sytytystulppaa sylinterikannen päällä, siten että meisselin terä koskettaa
tulpan päätä. Tämä lyhytsulkee virran sytytystulpan ohitse. On käytettävä
puisella kahvalla varustettua meisseliä sähköiskun välttämiseksi. Tarkastakaa
jokainen tulppa tällä tavoin kunnes löydetään sellainen, joka ei aikaansaa mitään
muutosta poistokaasujen äänessä. Kun tämä tulppa löydetään, tiedetään, että
vika on juuri tässä sylinterissä ja sytytystulppa ja johdot on huolellisesti tar-
kastettava.
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Magneeton poikkileikkaus osoittaen sytytyksen säätömenetelmää. — Kuva N:o 19.
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Fordsonin voimansiirto ja kytkinyhdistelmä. — Kuva N:o 20.
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Jos kynttilät ovat kunnossa, Vastaus N-n nzmikä voi olla syynä epäsäännölliseen sytytykseen? ' ua /->*

Syy on todennäköisesti katkaisijoissa, jotka kaipaavat puhdistusta tai venttiilissä,
joka ei ole hyvin paikallaan. Venttiilin epätiiviys voidaan mukavasti todeta
nostamalla käyntiinpanokampea hitaasti joka männän iskulla, jolloin todetaan
helposti liian heikko puristus jossain sylinterissä. Aikaa myöten tulee sylinteri-
kannen tiiviste epätiiviiksi, niin että puristuskaasut pääsevät ulos; tämä voidaan
havaita, jos voidellaan tiivisteen reuna öljyllä ja pannaan merkille ilmaantuuko
ilmakuplia tai ei.
Voidaanko magneeton virtaa käyttää v.. t. lK tvt._ e.
valaistustarkoituksiin? vastaus in .o 70.
Ei; mutta moottorin eteen voidaan sijoittaa erikoismallinen kenraattori valo-
virran kehittämiseksi. Tätä kenraattoria käyttää sama hihna kuin tuuletta-
jaakin. Lamput voidaan kiinnittää pitimillä jäähdyttäjän sivuun. (Eivät kuulu
vakiovarusteisiin).

Voimansiirtolaite.
Mikä tehtävä on Vastaus N-o -7-7voimansiirtolaitteella? vastaus IN.O 77.
Se on osa traktoria, joka sijaitsee moottorin ja taka-akselin välillä. Tällä lait-
teella pannaan traktori liikkeelle eri suurilla nopeuksilla, aina työolosuhteiden
mukaan ja pannaan traktori kulkemaan taaksepäin.

Mjto?
voimansiirtolaite Vastaus N:o 78.

Vaihdesovitus — Kuva N:o 21.

Siirtämällä liukuhammaspyöriä kahdella voimansiirtoakselilla, saatetaan eri ham-
maspyörät toimintaan. Voidaan käyttää 4 eri vaihdetta, 3 eteen- ja 1 taaksepäin.
Kuvassa 21 on vaihde kuvattu vapaana. Tässä asennossa ei siirry mitään voi-
maa vaikkakin itse kytkin on toiminnassa. Tästä asennosta saadaan kaikki
hammaspyörävaihdokset. 4 kuvaa kuvassa 25 osoittaa selvästi liukuhammas-
pyörien ja hammaspyörävaihteiden asennot. Paksu viiva osoittaa mitä tietä
voima siirtyy. Hammaspyörävaihdokset toimitetaan siirtämällä traktorin
vasemmalla puolella olevaa vaihdetankoa.
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Miten vaihdetanko -rr . ,T
toimii? Vastaus N:o 79.
Se on pulteilla kiinnitetty vaihdelaatikkoon ja on siinä 2 vaihtajahaarukkaa,
jotka pitävät liukuhammaspyöriä paikoillaan ylemmällä tai alemmalla voimansiir-
toakselilla. Kun vaihdetanko siirretään sivulle — vapaavaihteesta — tarttuu
se joko ylempään tai alempaan vaihtajahaarukkaan (Kts. kuv. N:o 21). Kun
siirretään tankoa tästä asennosta, siirtää se hammaspyöriä akselilla ja saa ne toi-
mintaan. Vieterilukko pitää vaihtajahaarukat siinä asennossa, johon ne ovat
asetetut, kun taas nasta estää enemmän kuin yhden hammaspyörän käytön
samanaikaisesti.
ÄLKÄÄ KOSKAAN YRITTÄKÖ VAIHTAA HAMMASPYÖRIÄ
ENNENKUIN OLETTE POLKENUT KYTKIMEN VAPAAKSI.

Miten voimansiirtohammaspyörät tt «.„ tvt ~ o
irroitetaan? Vastaus N:o 80.
Kun voimansiirtohammaspyörät ovat karaistut ja akselit pyörivät rullalaakereilla,
ei ole käytännöllisesti katsoen mitään kulumisen mahdollisuutta, niin kauan
kun ne pidetään puhtaina siruista ja voidellaan hyvin. (Mahtuu 2 1/ 2 gall. öljyä.)
Siinä ei ole mitään säätölaitosta, sillä sellaista ei tarvita. Jos pronssiholkki
taaksepäin kuljettavassa hammaspyörässä aikaa myöten kuluu on tilalle asetet-
tava uusi holkki. Jos yritetään vaihtaa hammaspyöriä ilman että kytkin on
poljettu irti, vahingoittuvat tai murtuvat hampaiden kärjet. Jos näin tapah-
tuu on voimansiirtolaite otettava irti ja pestävä petroolilla, jotta jokainen teräs-
hiukkanen tulee poistetuksi, sillä ne saattavat tuhota sekä hammaspyörät
että laakerit.

Miten vaihdelaatikon jarru tt .„. Qt
on rakennettu? Vastaus N:o 81.
Kun traktorin takaosa on eroitettu moottorista kuten on selitetty vastauksessa
N:o 42, on toimittava seuraavasti: (1) Poistakaa öljy vaihdelaatikosta irroitta-
malla hammaspyörälaatikon alla oleva tyhjennystulppa. (2) Irroittakaa ham-
maspyörälaatikko ruuvaamalla neljä ruuvia, jotka pitävät sitä kiinni vaihde-
laatikossa. (3) Ruuvatkaa irti käyttöakselin päässä kytkinrummussa oleva
mutteri ja vetäkää kytkin pois. (4) Irroittakaa 8 mutteria, jotka pitävät kiinni
voimansiirtolevyä; nyt voidaan poistaa alempi voimansiirtoakseli sekä levy
jonkun verran vetämällä käyttöakselia. (5) Irroittakaa ylempi voimansiirto-
akseli hammaspyörineen.

Ennenkuin hammaspyörät asetetaan jälleen paikoilleen, ovat ne hyvin puhdis-
tettavat petroolilla. Hammaslaatikko on myös samoin huuhdeltava petroo-
lilla, jotta kaikki sirut ja kuivunut öljy tulevat poistetuiksi. Puhdistakaa ja
tarkastakaa kaikki kuulalaakerit. Jos on ollut välttämätöntä irroittaa kuulalaake-
rit, on tarkoin pidettävä huolta, että ne tulevat paikoilleen pantaessa samaan
asentoon, jossa ne ovat ennen olleet, toisin sanoen, ulkorenkaiden leimatut
puolet tulee kääntää akselipäitä kohden. Laakerin sisin rengas puristetaan
akselille; samalla kun uloin rengas liukuu paikoilleen, osia koottaessa.

Jarrut.
fJ!mh?Vaihdelaatik°n Jar!"U Vastaus N:o 82'

Fordson traktorin jarru on vaihdelaatikkojarru ja on se rakennettu seuraavalla
tavalla (kts. kuv. N:o 25):
Jarruakseli ulottuu onton taaksekäyntiakselin lävitse. Kolme jarrulevyä (yksi
pyörivä levy kahden liikkumattoman levyn välillä) on asetettu taaksepäin
kulku rattaan eteen ja kaksi jarrulevyä ja jarrunapa (pyörivä levy paikallaan
olevan levyn ja navan välillä) ovat sijoitetut taaksekäyntihammaspyörän taakse.
Kiinteä levy on lähinnä pyörää.

Jarrukierukka, pidätinmutteri ja sokkanaula ovat jarruakselin takapäässä.



PIENI VAIHDE SUURI VAIHDE

KYNTÖVAIHDE (KESKINOPEUS)

Kuvaselitys, joka osoittaa hammaspyörästön 4 eri vaihdeasentoa, joita tarvitaan. — Kuva Nro 22.
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VOIMANSIIRTOAKSELI (ALEMPI)
Traktorijarru. — Kuva N:o 23.

JARRUN VETO-
TANKO

SISEMPI VETO-
VIPU

Käsijarrun vipu. — Kuva N:o 24.
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Miten
?
vaihdelaatikon jarru Vastaus N:Q

Kun kytkinpoljinta painetaan alle sen kohdan, jossa kytkin tulee vapaaksi,
työntää jarrun kytkinvivun alapäässä oleva tarkistusruuvi jarruakselia eteen-
päin, painaen jarrulevyjä ja tarttuen tyhjäkäyntirattaaseen. Jarrukierukka
on kaiken aikaa puristuksessa, mutta koska se sopii jarruakselissa olevaan syven-
nykseen ei se paina jarrulevyjä ennenkuin kytkinpoljin painetaan alas.

Teollisuustraktorin sisältä laajenevat jarrut. — Kuva N:o 25.

Miten vaihdelaatikon jarru Vastam N-o R/ttarkistetaan? vastaus in.o 04.
Tavallisesti voidaan kaikki tarvittavat tarkistukset suorittaa poistamalla vaihde-
laatikon kotelon sivulla oleva jalkatuki (kts. kuva N:o 2) ja kiertämällä jarrun
tarkistusruuvia. Tarkistusruuvin pään ja jarruakselin välin tulee olla 3/ 8 tuumaa.
Tämä on tärkeätä. Vain harvoin on tarvis vaihtaa jarrulevyt uusiin tai lisätä
jarrujousen puristusta, mutta jos tämä olisi tehtävä, on traktorin takaosa irroi-
tettava moottorista, kuten vastauksessa N:o 42 on neuvottu, ja poistettava
vaihdelevy, kuten selitetään vastauksessa N:o 81. Levyt voidaan sitten korvata
uusilla tai jousipuristusta lisätä tarpeen mukaan. HUOM.!: Asettaessanne
jarrua paikoilleen, katsokaa että tarkistusruuvin pää osoittaa eteenpäin ja että
jarruakselin etupäässä oleva lovi on ylöspäin jotta tarkistusruuvi voi koskea
siihen!
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farmja? Uita Vastaus N:o 85.
Vakiovarusteisen vaihdelaatikkojarrun lisäksi on teollisuustraktorissa sitä-
paitsi kaksi sisältä laajenevaa jarrua yksi kummassakin takapyörässä (kts. kuva
23). Näitä jarruja hoidetaan jarruvivulla.

Miten takapyörän jarrut Vastaus N-o 86tarkistetaan? vastaus in .o öö.

Jarru ei kaipaa paljonkaan tarkistusta. Tarkistus on suoritettava vain silloin
kun nauhat ovat niin kuluneet, että käsivipu tulee äärimmäiseen takimmaiseen
asentoon. Tarkistus voidaan helposti suorittaa poistamalla haarukkatappi ja
asentelemalla vetotangon jarrun käyttövarressa olevaan ylempään reikään
(kts. kuva 24).

Kytkin.
kytkimen tarkoitus? Vastaus N:o 87.
Jos moottori olisi suoraan yhdistetty voimansiirtolaitteeseen ja sen kautta
takapyöriin niin olisi mahdotonta muuttaa vaihdetta särkemättä hammasrat-
taita. Jotta tämä vaikeus vältettäisiin on moottori yhdistetty voimansiirto-
laitteen käyttöakseliin kytkimen avulla, joka kitkan vaikutuksesta vähitellen
kuormittaa traktoria ja panee traktorin käyntiin ilman sysäystä ja karahdusta.

S?
kytkin Vastaus N:o 88.

Kitkasta, joka syntyy kun kaksi levyä painuu jousen voimasta yhteen. Käyttö-
levy sopii 6 teen vauhtipyörässä olevaan tappiin; käytettävät levyt sopivat käyttö-
akselille asetetun kytkinrummun 6 tappiin. Kun kytkin toimii — antamalla
kytkinpolkimen nousta — puristaa 6 jousta kaikki levyt yhteen ja täten synty-
nyt kitka vaikuttaa sen, että levyt pyörivät kuin olisivat yhtä kappaletta. Kun
kytkin on irti — painamalla kytkinpoljin alas — lakkaa jousien puristus levyille,
jolloin ne voivat luistaa toistensa ohi ja moottori pyörii vapaana. Kuva N:o 26
A osoittaa näiden osien keskinäisen kokoonpanoasennon. Öljy, jonka vauhti-
pyörä räiskyttää ylös, voitelee kytkimen. Kytkin ei vaadi mitään tarkistusta.
Jos kytkin luistaa työssä on tähän syynä heikot jouset tai kuluneet levyt; nämä
ovat heti uusittavat. Jos kytkin takertuu kiinni eikä aukene helposti on se hajoi-
tettava ja tarkastettava. Taipuneet levyt ovat säännöllisesti syynä tähän vikaan.
Taipuneet kytkinlevyt on poistettava ja uusittava.

hSSJST" 1 Vastaus N:o 89.

Traktorin oikealla sivulla olevan polkimen avulla. Se vaikuttaa kytkimenirroitta-
jaan ja saa kytkinkopan siirtymään eteenpäin. Tällöin vapautuvat levyt kyt-
kinjousien puristuksesta.

Kun hammasrattaat ovat toiminnassa on polkimen annettava aina nousta
hitaasti ylös ja työn aikana ei jalka saa levätä polkimella, sillä tämä aiheuttaa
tarpeetonta kulumista irroittajassa, jotapaitsi kytkin saattaa luistaa.

Eroittakaa moottori traktorin takaosasta. (Kats. vast. N:o 42). Kiertäkää
auki käyttöakselin päässä oleva mutteri, joka pitää kytkintä paikoillaan ja ve-
täkää kytkin ulos. Kytkin voidaan nyt hajoittaa kun kytkinkoppaa sitovat 8 pult-
tia on irroitettu. Kytkimen puoliskot on pidettävä yhdessä ja vain vähitellen
päästettävä jouset löysäksi. (Kts, kuv. Nro 26). Kun kasaatte kytkimen niin
voidelkaa levyt ja katsokaa, että ne tulevat jälleen oikeaan järjestykseen; s.t.s.
että kuljettavat ja kuljetettavat levyt asetetaan vuorotellen ja että 2 päälevyä
ovat kuljetettavia levyjä (kolojen tulee olla ulkoreunalla).

Miten kytkin Vajaus N-n onirroitetaan? Vastaus in.o 90.
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Kytkimen osat. — Miten ne kasataan. — Kuva N:o 26.
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Kuva N:o 28.
»A» osoittaa eri osien keskinäiset asennot.
»B» osoittaa kytkimen sijoitettuna käyttöakselille; korjaaja kiinnittämässä sitä
akselille 6-rkulmaisella mutterilla.
•>C» osoittaa kytkimen, jota puristetaan yhteen pultin avulla.
>>D» osoittaa kytkimen, jota puristetaan yhteen 2:11a ruuvipuristimella.
>>E» osoittaa kytkimen asennon kokoonpantaessa.

Miten kytkinpoljinta Vastan* Nti otsäädetään? Vastaus IN.o 91.
Kun traktori on ollut käytännössä jonkun aikaa, voi tapahtua, että irroit-

taja kuluu ja poljin ottaa kiinni jalkatukeen ennenkuin kytkin on täysin irti.
Jos näin tapahtuu niin voidaan poljinta järjestää seuraavalla tavalla.

(1) Irroittakaa ilmanpuhdistaja ja etulauta. (2) Irroittakaa nasta, joka kiin-
nittää sektorin ohjausvanteen (etulaudan sisäpuolella) ja poistakaa ohjausvarsi.
(3) Kytkinpolkimen päässä oleva nokka voidaan nyt poistaa. (4) Siirtäkää
nokkaa 1 tai 2 hakaa ylemmäksi ja kiinnittäkää se jälleen, kun olette ensin tul-
lut vakuutetuksi, että rengas, jonka se kiinnittää, on paikoillaan. (5) Kokeilkaa
onko kytkinpoljin kuten sen tulee olla ja kiinnittäkää etulauta paikoilleen.

Taka-akseli
Miten taka-akseli irroitetaan. — Kuva N:o 27.

Taka-akseli? Vastaus N:o 92.
Se siirtää edelleen takapyöriin voimansiirtolaitteen kautta johtuvan voiman.
Tärkeimmät osat ovat ruuvikierukka, ruuvipyörä, tasauspyörästö, akselit ja
laakerit. (Kts. kuv. N:o 27) Sen voitelee sama öljy kuin voimansiirtolait-
teenkin.

tasauspyörästön tarkoitus? Vastaus N:o 93.

Miten taka-akseli tt . » T
irroitetaan? Vastaus N:o 94.

Tasauspyörästö on joukko kartiohammaspyöriä, jotka ovat asetetut taka-
akselin keskelle ja jotka tasoittavat sen eroavaisuuden, mikä syntyy molempien
takapyörien kierrosnopeudessa kun ajetaan käännöksessä.

(1) Tyhjentäkää öljy vaihdelaatikosta. (2) Nostakaa traktorin takaosa ja irroit-
takaa takapyörät. (Kts. vast. N:o 96). (3) Irroittakaa 2 ruuvia kummas-
takin taka-akselikopasta, jolloin nämä voidaan erottaa. 1(4) Taka-akseli ja
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tasauspyörästö voidaan sitten ottaa yhdessä ulos. (Kts. kuv. N:o 29). Ruuvi-
kierukka ja tasauspyörästön koppa voidaan nyt päästää irti toisistaan, kun
niitä kiinnipitävät 12 pulttia irroitetaan. Näiden osien asento näkyy kuvasta
N:o 30.

Miten takapyörät Vastaus N-o o<;
voidaan irroittaa? vastaus rs.o 95.
(1) Nostakaa taka-akselia kunnes pyörät eivät enään kosketa maahan. (2) Ir-
roittakaa 4 pulttia navasta; tähän käytetään kiinto-avainta ja vartta, jotka ovat
työkalulaatikossa. (3) Asettakaa tämän jälkeen 2 pulteista takapyöränholkin
reikiin ja kiertäkää pultteja tasaisesti kunnes pyörä on löysänä hoikilla. (Kts.
kuv. N:o 31). (4) Käyttäkää tangon käyristettyä päätä laipan irroittamiseen
ja pakoittakaa holkki irti akselilta. Kun pyörät pannaan takaisin, asetetaan 4
ruuvia reikiinsä ja kierretään tasaisesti kunnes taka-akselien päät ovat tasoissa
hoikin ulkoreunojen kanssa.

Miten taka-akselin tiivisteet ja rullalaakeri irroitetaan, — Kuva N:o 28

Mitä hoitoa vaativat \r + ist ~ ~£

ruilalaakerit? Vastaus N:o 96.
Taka-akselikopan päässä olevat rullalaakerit saavat öljynsä taka-akselissa ole-
vasta öljystä eivätkä tarvitse mitään hoitoa. Huopalevy- ja nahkatiivisteet,
jotka suojelevat niitä pölyltä ja lialta ovat uusittavat, kun ne ovat tulleet likai-
siksi ja kuluneiksi. Jos tiivisteet halutaan uudistaa, niin täytyy takapyörät
irroittaa. (Kts. vastaus N:o 95). Huopalevytiivisteet ovat teräskannen
takana. Tämä voidaan irroittaa kuten kuva N:o 27 osoittaa. Kun huopalevy-
kansi asetetaan takaisin, on reunat painettava taka-akselin päässä oleviin uriin,
jottei se pääse irti. Asetettaessa nahkatiivistettä on se työnnettävä terävä syrjä
edellä akseliin.



Tasauspyörästö ja taka-akseii asennelma. — Kuva N:o 29.
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Tasauspyörästö ja taka-akseli siinä asennossa jossa ne kootaan. — Kuva N:o 30.
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Takapyörän irroittaminen. — Kuva N:o 31

Neuvoja etupyörien rullalaakerien
asentelemiseksi

Miten laakerikartioiden ja renkaiden tulee olla asetettuina.
Renkaiden tulee sopia tiiviisti napoihin ja olla lujasti kiinnitetyt olkaa vastaan.
Kartioiden tulee olla liikkuvasti akselilla, jotta ne voivat muuttaa asentoa;
täten vältetään koko kulumisen joutuminen yhteen pisteeseen. Kartioiden ei
missään tapauksessa tule pyöriä akselien mukana.

Kokoaminen ja voitelu
Täyttäkää renkaiden välinen navanosa ja voidelkaa kartion sisäpuoli hyvällä ras-
valla, täyttäkää myös rullien välit rasvalla. Ennenkun pyörä asetetaan akselille, on
sisempi kartio asetettava navan sisäpäähän. Tämän jälkeen asetetaan sisään pöly-
suojus, joka sopii tarkasti napaan; pyörä voidaan sitten asettaa akselille. Voidel-
kaa ulkokartio rasvalla ja asettakaa se akselin ulkopäähän. Kiinnittäkää nyt
hammastettu jousilevy ja säätömutteri.

Kiristäkää säätömutteria kunnes pyörä ei liiku, kiertäkää samalla pyörää saa-
daksenne selville tulevatko kaikki työpinnat kosketuksiin toistensa kanssa.
Löysätkää mutteria 1/a—a/s kierrosta niin, että pyörä voi pyöriä vapaasti ilman
päittäistä liikuntavaraa; kiinnittäkää tämän jälkeen mutteri tähän asentoon
sokkanaulalla. Pankaa rasvakuppi paikoilleen täytettyänne sen rasvalla.

Tarkistus
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Etupyörät ja akselit. — Kuva N:o 32.
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Pyörien irroittaminen
Kiertäkää auki rasvakuppi ja poistakaa kaikki vanha rasva. Ottakaa sokka-
naula ulos ja kiertäkää mutteri irti. Poistakaa pyörä ja sisempi kartio sekä
kaikki vanha rasva. Peskää kaikki osat perusteellisesti petroolissa ja pan-
kaa kasaan ja voidelkaa ne kuten edellä on mainittu.

Varoitus
Kun pyöriä asetetaan ja voidellaan on varottava, ettei likaa tai vettä pääse
laakereihin. Kun etupyörien laakereita tarkastetaan, ei laakerien päittäis-
liikuntaa ole erehdyksessä luultava löysäksi olka-akseliksi tai olkatapiksi. Kun
suoritetaan tarkistusta, niin asettakaa taltta tai kiilarauta akselin ja ohjaus-
varren väliin pitämään tätä paikoillaan tarkistuksen aikana.

Ohjauslaite
Mitä huolenpitoa ir--*.-.*- i\j.~ ~

vaatii ohjauslaite? Vastaus N:o 97.
Joka viikko on perusteellisesti tarkastettava ovatko kaikki pultit ja nivelet kun-
nossa ja löysä ohjaustanko on heti korjattava. Työskentelevät osat on aina
pidettävä hyvässä voiteessa ja puhdistettava pölystä ja liasta.

Etuakseli ja pyöräsovitus. — Kuva Nro 33.

Miten vahingoittunut etuakseli Vastan «s N-n nftoikaistaan? vastaus in.o 90.
Jos akseli tai kara vääntyisivät, on nämä oikaistava hyvin. Älkää kuumen-
tako taottuja osia, koska kuumennus poistaa karkaisun — mutta oikaiskaa
ne kylminä. Jos on tilaisuus, niin on tällaiset osat lähetettävä Fordin korjaus-
pajaan, missä ne voidaan oikaista vartavasten rakennetulla laitteella. On äärim-
mäisen tärkeätä, että pyörät ovat oikein suunnatut, päinvastaisessa tapauk-
sessa tulee ohjaus puutteelliseksi ja rasittaa osia liiaksi.

Vastaus N:o 99.
Miten etuakseli
irroitetaan?
Kohottakaa traktorin etuosaa niin paljon, että pyörät voidaan irroittaa (Kts.
vast. Nro ioo). Irroittakaa ohjaustanko ohjausvarresta. Irroittakaa vahvistus-
rauta kampikammiosta. Irroittakaa etuakselin kannatustappi ja etuakseli.
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Ss""' Vastaus N:o ,00.

Poistakaa navan kansi, kohottakaa traktorin etupäätä, vetäkää sokkanaula ulos
ja kiertäkää pyörän karan päässä oleva mutteri irti. Pyörä voidaan sitten
ottaa irti yhdessä ulomman rullalaakerin kanssa. Jo tämän jälkeen voidaan
poistaa toinen rullalaakeri ja tapin täytelevy. Ennenkuin pyörä asetetaan
takaisin on napa jakara puhdistettava petroolilla; kansi ja napa täytetään tuoreella
rasvalla. Kun rullalaakerit asetetaan paikoilleen on katsottava, että ulko-
renkaan leimatut sivut tulevat vastatusten. (Kts. kuv. N:o 33).

Miten ohjauslaitetta Vastaus Nt> totkiristetään? Vastaus IN.o 101-

Jos tämä laite tulee väljäksi, siten että ohjauspyörän pieninkin liike ei heti
aikaansaa vaikutusta, se on korjattava seuraavalla tavalla; poistakaa ohjaus-
varren palloa ympäröivät kaksi muhvipuoliskoa ja viilatkaa ulkopinnasta kun-
nes muhvi ympäröi tiiviisti pallon. Jos pallo on kulunut, on se uusittava.
Jos ohjaustapin kiinnitysnastat ovat väljät, niin ovat teräsholkit uusittavat.
Etupyörän karan holkit on myös uusittava jos karan tappi on liian väljä. Jos
kara liikkuu liian paljon pystysuorassa suunnassa voidaan tämä auttaa uusi-
malla molemmat täytelevyt. (Kts. kuv. N:o 33).

Voitelujärjestelmä
Mitä huolenpitoa vaatii Vastaus N-o 102voitelujärjestelmä? vastaus in.o 102.
Traktorin hoidon tärkein tekijä on tarkoituksenmukainen voitelu. Kuva
N:o 34 osoittaa ne kohdat, jotka on voideltava ja erittelee tarpeellisen huolen-
pidon. Tätä kaavaa on tutkittava perinpohjin ja usein. On käytettävä vain
hyviä voideöljyjä ja seurattava tarkoin neuvoja, joita on annettu käytettävistä
öljylajeista ja miten usein voitelemisen tulee tapahtua. Jos halutaan, että
traktori työskentelee hyvin ja kestää kauan, on sitä usein tarkastettava ja voi-
deltava.

ÄS2S* 1 Vastaus N:o 103.
Moottorin voitelemiseen on kiinnitettävä mitä suurin huomio. Käyttäkää
poikkeuksetta hyviä öljylaatuja. Öljyn täytyy olla niin jäykkää, ettei se pursu
ulos laakeripintojen välisestä puristuksesta, sillä jos öljy puristuu pois pää-
sevät metallipinnat kosketuksiin toistensa kanssa ja männänrenkaiden liikku-
misvara vähenee. Huono öljy pikeytyy myös nopeasti ja tukkii samoin män-
nänrenkaat, venttiilivarret ja holkit.

Öljyä on täytettävä vähintäin 2 kertaa päivässä ja öljyn pinta ei saa milloin-
kaan olla alimman koetushanan alapuolella. Parasta on tarkastaa miten kor-
kealla on öljy ja täyttää öljyä moottorin ollessa lämmin. On vältettävä kaata-
masta liian paljon öljyä, sillä kylmä öljy on jäykkää, eikä juokse vapaasti ulos
koetushanasta. Jos moottorissa on liian paljon öljyä, niin nokeentuvat sylin-
terit ja sytytyskynttilät. Lisäksi on varottava, ettei kampikammioon pääse likaa
ja tämän vuoksi on katsottava, että täyttöaukon ympäristö on puhdas.

Kun uudella traktorilla on ajettu noin 35 tuntia, niin on öljy tyhjennettävä
kampikammiosta ja moottori on jälleen täytettävä puhtaalla öljyllä. Jos trak-
toria käytetään jatkuvasti, on aina 50 tunnin kuluttua kaadettava uusi öljy.

Aukaiskaa kampikammion alla oleva tyhjennystulppa ja laskekaa öljy ulos;
huuhdelkaa tämän jälkeen kampikammio litralla öljyä, jotta kaikki irtaantunut
aine ja likainen öljy poistuvat, sulkekaa jälleen tulppa ja täyttäkää uutta öljyä
lähes ylimpään koetushanaan asti. Traktorit ovat varustetunhan kerääjällä,
jottei lika kulkeutuisi öljyn mukana. (Kts. kuv. N:o 11). Öljy, mikä tyh-

Miten usein on moottorissa 17,,,,*,,.
„ tvt ~ T .

vaihdettava öljy? Vastaus N:o 104.
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VAIHDELAATIKKO
TRAKTORI ÖLJYÄ
TÄYTETTÄVÄ TÄYTTÖ-
AUKON SUUN TASALLE
PÄIVITTÄIN VAIHTA-
KAA ÖLJYÄ AJNA 200
TUNNIN KÄYTÖN JÄL-
KEEN

JOKA TOINEN VIIKKO

TRAKTORIN VOITELUÖLJYÄ — TÄYTTÄ-
KÄÄ KAHDESTI PÄIVÄSSÄ —MUUTTAKAA
ÖLJYÄ AINA 50 TUNNIN KÄYTÖN JÄLKEEN
POISTAKAA KAMPIKAMMION POHJASSA
OLEVA KANSI JA PESKÄÄ ÖLJYSIIVILÄ

SAMA KUIN VASEMMALLA
PUOLELLA

ETUAKSELIN KANNATUS-
TAPPI — PAKSUA MOOT-
TORIÖLJYÄ JOKA VIIKKO

'MAGNEETTO - 2 tai 3 TIPPAA HYVÄÄ OHUTTA JOKA KERTA KUN ÖUYA
MOOTTORIÖLJYÄ MUUTAMAN PÄIVÄN VÄLIAJOIN MU

Traktorin voitelukaava, — Kuva N:o 34.

RASVAA JOKA VIIKKO
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jennetään moottorista, voidaan käyttää maatalouskoneiden voitelemiseen,
joten mitään öljyä ei mene hukkaan. Kun moottori on irroitettu korjausta
varten, on käytettävä hyväksi tätä tilaisuutta moottorin kaikkien osien, jaetenkin
kampikammion yläpuoliskossa olevan öljyputken puhdistamiseksi.

Kytkimen ja ohjauslaitteen Vastaus N-n m*voitelu? vastaus in .o 105»
Kytkimen ja ohjausrattaan voitelee öljy minkä vauhtipyörä heittää ylös kampi-
kammiosta. Osat saavat täten runsaasti öljyä eivätkä vaadi mitään huolen-
pitoa, jos vain pidetään huolta siitä, että kampikammiossa on riittävästi öljyä.

Voimansiirtolaitteen ja Vastaus N-o infitaka-akselin voitelu? vastaus in.o ioo.

Voimansiirtolaitteen ja taka-akselin voitelee vaihdelaatikossa oleva öljy. Käyt-
täkää tähän vain A-öljyä.

Öljyn korkeus on tarkastettava kaksi kertaa päivässä. Täyttäkää öljyä
moottorin ollessa lämmin. Ennenkuin täyttöaukon kansi avataan on kansi
ja sen ympäristö puhdistettava huolellisesti, jottei vaihdelaatikkoon pääse
mitään likaa. Ennenkuin kansi suljetaan, on saatava varmuus, että öljy pääsee
kaikkiin koneosiin. Öljyn tulee nousta täyttöaukon reunan tasalle. Se on
tyhjennettävä aina 200 tunnin ajon jälkeen ja tilalle kaadettava uutta öljyä.
Tämä on välttämätöntä, jottei kuulalaakereihin pääsisi tarttumaan mitään
metallisiruja. Pieninkin määrä likaa kuluttaa laakereita nopeasti. Avatkaa vaihde-
aatikon alla oleva tyhjennystulppa jakun kaikki öljy on vuotanut ulos, niin huuh-
delkaa sisusta litralla öljyä. Sulkekaa tulppa ja kaatakaa uutta öljyä. Tämä
on tehtävä moottorin ollessa lämmin; öljy juoksee silloin notkeammin.

Jos unohdetaan vaihtaa öljyä taikka käytetään liian kevyttä öljyä kuumenee
vaihdelaatikko kovasti traktorin työskennellessä. Tämä on heti korjattava;
vastakkaisessa tapauksessa kuluvat työskentelevät osat nopeasti. Pitäkää taka-
pyörän huopalevyt ja laakerit hyvässä kunnossa, koska hiekkaa ja likaa saat-
taa tunkeutua vaihdelaatikkoon taka-akselin kautta, jos näiden laakerien anne-
taan kulua löysiksi.

Miten traktori pidetään hyvässä kunnossa
Miten traktori Vasta 11«s N-o nnpuhdistetaan? Vastaus in.o 107-
Traktori on pidettävä puhtaana ruosteesta ja pölystä. Jos pölyä saa rau-
hassa kerääntyä, niin se aikaa myöten tunkeutuu laakereihin ja aikaansaa
tarpeetonta kulumista. Peskää traktori usein ja pitäkää se hyvässä maalissa,
niin ettei se pääse ruostumaan. Kun sitä pestään, on varottava, ettei vettä
pääse johtoihin, magneettoon taikka sytytystulppiin; muutoin syntyy näissä
lyhytsulku ja sytytysjärjestelmä joutuu epäkuntoon.

Runsas, tarkoituksenmukainen voitelu ja puhdistus ovat traktorin kestä-
vyyden tärkeimmät tekijät. Tarkastakaa traktoria usein. Pitäkää huolta,
että se on oikein asetettu ja että kaikki pultit ja ruuvit ovat lujasti kiinni.

Mitä hoitoa vaativat Tr »T o
kuulalaakerit? Vastaus Nro 108.
Traktorin kuulalaakerit kestävät rajattoman kauan, jos ne vaan pidetään hy-
vässä voiteessa ja vapaana liasta. Kun traktoria tarkastetaan tai korjataan on

kuulalaakerit puhdistettava petroolilla ja traktori tarkoin tarkastettava. Jos
kuulissa on koloja tai renkaissa on epätasaisuuksia on laakeri uusittava.

On mahdotonta uusia viottunut kuula. Katsokaa, että kaikki kuulalaakerit
asetetaan paikoilleen siten, että ulkorenkaan leimattu sivu tulee oikeaan asen-
toon.
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Mitä on tehtävä kun v . tit

traktori pannaan korjuuseen? vastaus in:o 109.
Laskekaa vesi ulos jäähdyttäjästä ja kaatakaa sinne noin 1 litra denaturoitua
spriitä, jotta mahdollisesti jälelle jäänyt vesi ei jäätyisi. Laskekaa vesi ulos
ilmanpuhdistajasta. Laskekaa ulos petrooli ja bensiini, laskekaa ulos li-
kainen öljy kampikammiosta ja täyttäkää uutta öljyä, kiertäkää käyntiinpano-
kammesta hyvästi, jotta kaikki osat peittyvät hyvin öljyllä. Peittäkää traktori
traktoripeitteellä ja säilyttäkää kuivassa paikassa.

Lyhyt yleiskatsaus moottorihäiriöihin ja
niiden syihin

(a) MOOTORI EI LÄHDE KÄYNTIIN
1. Kaasuseos on liian heikko tai ben-

siini on huonoa.
4. Ilmanpuhdistajassa ei ole vettä.
5. Vettä jäätynyt bensiinisäiliön poh-

jalle.
6. Vettä sytytystulpissa taikka joh-

tojen päissä.

2. Polttoaineessa on vettä.
3. Bensiinintulo tukossa.

(b) MOOTTORILLA EI OLE VOIMAA —KÄY EPÄTASAISESTI
i. Huono puristus johtuene pätiiviistä

venttiileistä.
2. Huono kaasuseos.
3. Magneeton katkaisijakärjet likaiset

tai väärin laitetut.

4. Tuloputki vuotaa.
5. Heikko poistoventtiilin)ousi.
6. Liian suuri väli venttiilinvarren ja

nostajan välillä.
7. Likaiset sytytystulpat tai huonosti

asetetut kärjet.

(c) MOOTTORI PYSÄHTYY ÄKKIÄ
1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
2. Vettä polttoaineessa.
3. Likaa kaasuttajassa tai syöttö-

putkessa.

4. Liikakuumentuminen johtuen öljyn
tai veden puutteesta.

5. Kaasuseos liian heikko.

(d) MOOTTORI KUUMENEE LIIKAA
1. Veden puute.
2. Öljyn puute.
3. Tuulettajan hihna poikki, löysä tai

luistaa.
4. Räjähdyskammiossa nokea.
5. Liian myöhäinen sytytys.

6. Kaasuseos liian runsas tai heikko.
7. Vedenkierto estynyt jäähdyttäjässä

olevan lian vuoksi.
8. Likaiset sytytystulpat.
9. Vedenpuute ilmanpuhdistajassa.

(e) MOOTTORI KOLKUTTAA

7. Kaasuseos liian runsas tai heikko.
5. Liian aikainen sytytys.
6. Moottori on liian kuuma.

1. Mäntien päissä nokea.
2. Löysä kiertokangen laakeri.
3. Löysä kampilaakeri.
4. Löysä mäntä tai männäntappi.

Fordson lokasiivet
Fordson lokasiivet, valmistetut paksusta, lujasta teräksestä suojelevat ajajaa
ja moottoria tomulta, mudalta ja lialta. Lokasiiven alapäässä oleviin lokeroihin
voidaan sijoittaa työkaluja ja muita tarpeita ja lokasiipien välisellä astinlevyllä
voidaan myös kuljettaa tavaroita ja helpottaa nousua ajajan istuimelle ja siitä
poistumista.
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Fordson lisävanteet
Työskenneltäessä Fordsonilla pehmeällä, suoperäisellä tai hiekkaisella maalla
ovat lisävanteet hyvänä apuna. Lisävanteet voidaan helposti kiinnittää pyö-
riin erikoisesti tätä tarkoitusta varten varatuilla kiinnittimillä; tämä kiinnitys-
tapa tekee vanteiden poraamisen tarpeettomaksi.

Lisävanteita on erässään 2 kappaletta kaikkine kiinnittämiseen tarvittavine lait-
teineen.

Äänenvaimentaja kuuluu teollisuustraktorin vakiovarusteihin ja voidaan
haluttaessa sovittaa maanviljelystraktoriin eri maksusta.

Hintatiedusteluissa voitte kääntyä lähimmän Fordson-myyjän puoleen.

Fordson pyörän
potkuraudat

Traktorin kulkiessa kevyellä tai hiek-
kaperäisellä maalla on syytä varustaa
traktorin takapyörät potkuraudoilla,
sillä ne lisäävät 3 tuumaa evärautojen
korkeuteen, suoden pyörille tukevam-
man otteen.

Nämä potkuraudat voidaan helposti
kiinnittää pulteilla takapyörien evä-
rautoihin. Jokaiseen takapyörään tarvi-
taan 14 potkurautalevyä pultteineen ja
muttereineen. Tiedustelkaa hintoja
lähimmältä Fordson-myyjältä.Potkuraudat. — Kuva Nro 35.

Neuvoja Fordsonin hihnapyöräsovituksen
paikoilleen sovittamiseksi

1. Poistakaa jalkatuki. (Kts. kuv. N:o 2) ja asettakaa hihnapyörä paikoilleen
siten, että hihnapyöräkammiossa oleva reikä on alaspäin, joten voideöljy voi
päästä takaisin vaihdelaatikkoon.

2. Jokaisen hihnapyörän kanssa toimitetaan kaksi paperitiivistettä; ne asete-
taan paikoilleen ennenkuin hihnapyöräkammio vedetään pulteilla kiinni vaihde-
laatikkoon.

3. Kun 6 ruuvia on kierretty kiinni, otetaan hihnapyörä käsien väliin ja otetaan
selvä onko molempien hammasrattaiden välillä tarpeellinen liikuntavara;
muutoin kuuluu työskenneltäessä jauhava ääni, mikä on merkki siitä, että
hammasrattaat ovat liian lähellä toisiaan. Jos työtä jatketaan liian lähelle ase-
tetuilla hammasrattailla, kuluvat hammasrattaat ja kuulalaakerit hyvin nopeasti
ja lisäksi kuluu paljon voimaa. Jos hammasrattaat ovat tulleet liian läheiseen
kosketukseen kun hihnapyörä on asetettu, niin voidaan asettaa vielä kolmas
tiiviste. Tämä voidaan tehdä tavallisesta käärepaperista. Tiedustelkaa hintoja
lähimmältä Fordson myyjältä.
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Hihnapyörälaite. — Kuva N:o 36

Fordson traktori — erikoisluettelo
Moottori: 4 syl. 4-tahtinen. Sylinterit ovat yhteenvaletut. Läpimitta on
41//' iskunpituus 5". Sylinterien sytytysjärjestys on 1,2,4,3- Siinä on 3 kam-
pilaakeria, läpimitta on 2" (= 50,8 mm), pituus 3" (= 76,2 mm). Kierto-
kangen laakerien läpimitta on 2" (= 50,8 mm), pituus 21// (= 57> J 5 mm).
Sylinteritilavuus on 4.375 ltr. Männän liikuntavara: 0.0150" (=
0.381 mm) ylhäältä; 0.0045 (= o. 114 mm) vaipasta. Venttiilien nousuväli
on 5 /i 6

" (= 7,937 mm). Imuventtiili avautuu 10 ° ylimmän kuolokohdan
ohi, jolloin mäntä on 1/64

"

(= 0.3968 mm) sylinterinreunan yläpuolella;
imuventtiili sulkeutuu 400 alimman kuolokohdan ohi, jolloin mäntä on 41/,"—

4 15/32" ( = Jl 4>3 mm — 11 3>5 1 mm) sylinterien yläreunasta. Poistovent-
tiili avautuu 30

° ennen alimpaa kuolokohtaa, jolloin mäntä on 4 U/M
—

4 3/4 (= 119,06 — 120,65 mm) alempana sylinterien yläreunaa; poisto-
venttiili sulkeutuu ylimmässä kuolokohdassa, jolloin mäntä on Vie* —

s [<u"
(1,587 mm — 1,984 mm) sylinterien reunan yläpoulella. Venttiilinnostajan
liikuntavara on 0.020. Venttiilit ovat erikoista terässeosta.
Voitelu: Roiskevoitelujärjestelmä. Keskipakovoiman roiskuttama öljy vauhti-
pyörästä aikaansaa öljykierroksen. Raskasta moottoriöljyä mahtuu noin 11 a

3
litraa. Yksinomaan A-öljyä tulee käyttää sekä vaihdelaatikossa että mootto-
rissa.
Jäähdytys: Termo-sifoonijärjestelmä ja pumppu. Käytetyt suuret vesivaipat
ja jäähdyttäjänsäiliö pitävät vedenkierron tasaisena ja takaavat tarpeellisen
jäähdytyksen ja työskentelee se kuulalaakerilla varustetun hihnalla käyvän
tuulettajan kanssa yhdessä: tuulettajan työkyky on 1700 kuutiojalkaa (=
48,14 m 3) ilmaa minuutissa. Jäähdytysjärjestelmään mahtuu 45 litraa vettä.
Sylinterien vedentuloputken läpimitta on 2 3/ 4

"

(= 69,85 mm). Ulosvirtaus-
putken läpimitta on 2 5 /8 ". (66,67 mm).
Polttoaineensyöttö: tapahtuu omapaineella moottorin yläpuolelle asetetusta
säiliöstä ja siihen mahtuu 70 litraa.
Ilmanpuhdistaja. Uimurimallia, tilavuus 18 litraa. Käytettävä ilma menee
veden läpi, joten kaikki pöly poistuu ja sylinteriseinien kuluminen vähenee.
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Voimansiirto: Jatkuva välitys, 3 nopeutta eteenpäin. 1 taaksepäin. Kaikki
akselit pyörivät rulla- tai kuulalaakerissa. Levykytkin, 17 karaistua levyä,
työskentelee öljyssä. Voitelu-, raskasta hammasratasöljyä, voi mahtua 17
litraa.

Voimansiirtohammasrattaat: Nopeudet edellyttävät moottorille 1000 kier-
rosta minuutissa.

VAIHDESUHTEET JA NOPEUDET KYNTÖ VAIHTEELLA AJETTA-
ESSA (1000 kierr./min.)

Vaihde Välitysahde Ruuvikierukan Akselin Traktorin nopeus Traktorin nopeus
nopeus nopeus tav. 42" pyörillä , 40" renkailla

kierr. min. ' kierr. min. ! metr. min. km/t. nietr. min, km/t.
Pieni 79,15 : 1 215,0 12,64 42,36 2,5 40,23 2,4

Keski 56,1 : 1 303,0 17,84 59,74 3,6 57, 3,4
Suuri j 17,1 :1 958,3 56,36 188,97 11,35 152,4 10,8

Takaisin ! 58,5 : 1 290,0 17,10 57,30 3,4 54,55 3,2

Vaihde Välityssuhde Ruuvikierukan Akselin nopeus Traktorin nopeus
nopeus

Kierr. min, Km/tunn.
Pieni 81,87 207.7 12.23 2,46
Keski 44,46 382.3 22,49 4.52
Suuri 17,74 958,3 56.36 11.15

Takaisin 46,39 366.4 21.56 4.33

Taka-akseli: »Semi-floating>> (puoleksi kuormittamaton). Tasauspyörästössä
on 4 hammasratasta ja se pyörii rullalaakereissa.
Etuakseli: Puristettu ja karaistu. Keskellä kiinnitetty suoraan moottorin etu-
sivuun, traktori on siis tuettu 3:ssa pisteessä. Kierukkajousi kiinnitetty etu-
kanteen.
Pyörät: Etupyörien puolat ovat valetut yhteen navan kanssa ja niitatut var-
teen; etupyörät ovat asetetut säädettäville rullalaakereille. Takapyörien puo-
lat ovat valetut yhteen navan kanssa ja niitatut vanteeseen.

Paino: Traktorin paino ilman ajajaa, vettä, öljyä ja kuormitusta on 1360 kg.
Traktorin koko paino kaikkine nesteineen ja 86kg. painoisella ajajalla on 1650 kg.
Mittoja: Akseliväli 63" (= 160 cm); takapyörien vanteiden välimatka 38 1/2 ",etuvanteiden leveys 5" etuvanteiden halkaisija 28"; takavanteen leveys 12" (=
30,48 cm); levennysvanteen leveys 7" (= 17,78 cm); takavanteen halkaisija
42" (106,68 cm) [3" (= 7,62 cm); eväraudat on niitattu vanteeseen]; trak-
torin suurin leveys 62 1/2

"

(= 158,75 cm), traktorin koko pituus 102" ( =

259 cm), traktorin suurin korkeus 54 3 / 4 (= 139,06 cm); etäisyys maasta
11 5 /s" (— 29,52 cm), vetoraudan etäisyys maasta 12" (= 30,48 cm); vaaka-
suora asettelu 7" (= 17,78 cm): kohtisuoraa asettelua ei ole. Kääntösäde
21'. (6,4 mtr).
Hihnapyörä: Leveys: 6 1/** (= 16,51 cm), läpimitta 9 V2" (= 24,13 cm).
Kartiohammaspyörä: Nopeus 1000 kierrosta minuutissa. Hihnan nopeus
2480 jalkaa (= 756 metriä) minuutissa.
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