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Fordson-traktorin
järkiperäinen käyttö
maanviljelyksen palveluksessa...





T■ r aktorin maanviljelijälle tuot
tama taloudellinen hyöty riippuu
suuressa määrin sen järkiperäisestä
käytöstä. Ei riitä yksin se, että
traktoria hoidetaan hyvin jakäyte-
tään oikein jokaisessa erikoisessa
tapauksessa — vaan koko maan-
viljelystyö täytyy monesti suunni-
tella toisella tavalla, jotta tulos
olisi taloudellisesti edullinen.

Fordson käyttää puimakonetta.

Voimme aluksi todeta, että traktorin omistajia ja
ostajia on kahta eri lajia, olivatpa maatilat suuria tai
pieniä. Toisaalta on näet maanviljelijöitä, jotka
säilyttäen tavanmukaisen työvoiman ja hevosmäärän
hankkivat traktorin »hätävaraksi», eivätkä siis perusta
koko toimintaansa traktoriin, vaan käyttävät sitä

apuna määrätyissä tilaisuuksissa. Tähän ryhmään
kuuluvien maanviljelijäin lukumäärä lisääntyy vuosi
vuodelta, ja tämä menettely on täysin oikeutettu,
varsinkin Pohjois- ja Keski-Suomessa, jossa kesä on
lyhyt ja talvi tarjoaa tavallisesti hevosille yllin kyllin
metsätöitä ja muuta rahdinajoa. Tällöin traktori saa
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auttaa kylvöissä ja olla mukana kesannon kynnössä.
Se vetää ehkä parina päivänä leikkuukonetta silloin
kun vilja kypsyy yhdellä kertaa, sitä käytetään ehkä
jonakin päivänä syyskylvöihin ja mahdollisesti parin
viikon aikana syyskyntöihin, jos aika on täpärällä.

vuosi vuodelta yhä enemmän ja tähän kehitykseen
vaikuttaa kaksikin syytä. Toisaalta täytyy meidän,
tuotteidemme hintojen jatkuvasti laskiessa, koettaa
pienentää tuotantokustannuksiamme taataksemme
itsellemme tarpeellisen voiton ja se tapahtuu pää-
asiassa siten, että kalleimpia tuotannon tekijöitä,
ihmistyötä ja vetokustannuksia vähennetään.

Muutamissa taloissahan se sitäpaitsi toimii paikal-
lisena voimakoneena, mutta yleensä rasitetaan trak-
toria tällaisilla tiloilla hyvin vähän; traktori tulee
olleeksi käynnissä ehkä vain 4—B viikkoa vuodessa,
riippuen talon suuruudesta, joten kuoletusaika voi-
daan laskea paljon pitemmäksi

_____________

Toisaalta pyrkii ihmiskunta saavuttamaan yhä
korkeamman elintason, mikä ei ainoastaan merkitse
parempia asuntoja, vaatteita ja ravintoa sekä kor-

kuin toisessa ryhmässä, jonka
muodostavat intensiiviset trak-
torinkäyttäjät. Koska traktorin
perinpohjainen ja uuttera käyttö
asettaa paljon suurempia vaati-
muksia omistajalleen, koetamme
yksityiskohtaisemmin syventyä
tähän ryhmään, varsinkin kun
moni sen yhteydessä esitetty
seikka soveltuu edellisenkin ryh-
män tarpeisiin.

lyhyempää työaikaa ja vähem-
män raskasta työtä kuin ennen.

keampia palkkoja, vaan myös

Viime vuosikymmeninä olem-
me saaneet monta uutta konetta,
jotka ovat edistäneet tätä kehi-
tystä. Verratkaa vain vanhaa
viikatetta täydellisiin leikkuu-
koneisiimme ja itsesitojiimme tai
vanhaa, hidasta varstapuintia
uudenaikaisiin puimakoneisiim-
me. Ne eivät pölise eivätkä
tuhlaa viljaa, vaan puivat jaMaanviljelyshän koneellistuu Fordson edestäpäin nähtynä.
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puhdistavat sen nopeasti ja vaivattomasti myynti-
kuntoon. Tai ajatelkaa, miten helppohoitoisia ja
hygienisiä ovat nykyaikaiset separaattorit vanhaan
kirnuun verrattuina. Tässä yhteydessä tulee itses-
tään ajatelleeksi, miten traktorin työ käy kuin leikki
ja miten paljon sekä ihmis- että hevosvoimaa se
vapauttaa tai säästää.

olemme tehneet niin paljon vähennyksiä kuin suinkin
uskallamme. Seuraava askel on traktorin hankki-
minen, mikä tapahtuu lähimmän valtuutetun Fordson-
myyjän luona.

Mitä työkaluihin tulee,on pyrittävä siihen, että niitä
saataisiin kokeilla omalla tilalla, sillä erilaisista maasto-
suhteista saattaa johtua, että työkalu, joka soveltuu
naapurille, ei ehkä palvelekaan minua yhtä hyvin.Jos aiotaan siirtyä kiinteälle traktorikannalle,

herää ensin kysymys, miten paljon väkeä ja vetäjiä
voidaan säästää, kun traktori hankitaan.
Se riippuu tietenkin tilan suuruudesta,
viljelysten asemasta ulkorakennuksiin,
työn laadusta j. n. e. Joka tapauksessa
täytyy pitää vetäjiä viljan ajoa varten,
mutta se voidaan monessa tapauksessa,
varsinkin pienehköillä ja keskikokoisilla
tiloilla, järjestää yhdelläkin hevosella,
ellei maa ole liian mäkistä.

On myös tärkeätä, että työkalut soveltuvat

Vähennykset saattavat pienellä tilalla
rajoittua yhteen hevoseen, jotavastoin
suurilla tiloilla voidaan poistaa jopa4—5
paria ja 3—4 miestä.

Otaksumme joka tapauksessa, että Fordson vetää leikkuukonetta.
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traktorin vetokykyyn. On yhtä epäviisasta panna
traktori vetämään liian kevyttä kuin liian raskastakin
työkalua. Jälkimmäisessä tapauksessa moottoria
jatkuvasti liikakuormitetaan ja pakotetaan traktori
työskentelemään turhaan pienimmällä vaihteella.
Alussa on myös työkalu-ostoissa oltava varovaisia
sikäli, että monia töitä varten voidaan käyttää van-
hoja hevostyökaluja. Jokainen kätevä seppä osaa
takoa sopivan vetokoukun, joka voidaan kiinnittää

äkeisiin, jyriin, lanoihin j. n. e. tarpeen mukaan. Ja
sitä mukaa kuin opitaan tuntemaan traktorin voima
ja eri työkaluilla saavutetut tulokset, kyetään sellais-
ten kokemusten avulla uusien traktorityökalujen osto
suorittamaan järkevästi.

Sitten tarvitaan kunnollinen ajaja. On valittava
reipas, luotettava, maanviljelykseen perehtynyt ja
ennen kaikkea käytännöllinen ja asiaan innostunut
henkilö. Nuorukainen kelpaa yhtä hyvin kuin ikä-

mieskin, kunhan hänellä vain on tar-

vittavat ominaisuudet. Mutta jos aja-
jaksi pannaan mies, jokaei pysty muu-
hun työhön tai on sopimaton työsken-
telemaan toisten kanssa, saavutetaan
harvoin hyviä tuloksia. Sillä varsinkin
tehokkaassa traktorityössä on ajaja
tärkeä mies, jonka merkitystä ei tule
vähäksyä.

Kunnolliselle traktorinkäyttäjälle
voitte huoletta antaa erikoisetuja:
muutaman päivän loman kiireimmän
työajan päätyttyä, jotakin palkkiota
sen perusteella missä suhteessa suorite-Uusi Fordson vetää kultivaattoria.



tun työn määrä on polttoainekulutukseen, tai määrä-
tyn summan joka kuukaudelta, minkä hän ajaa ilman
korjauksia. Se kannattaa kyllä. Ja kuta enemmän
traktorien lukumäärä lisääntyy, on sekä traktorin-
omistajien että myyjien yhteisen edun mukaista, että
saadaan syntymään pysyväinen joukko edesvastuun-
tuntoisia ja pystyviä traktorimiehiä. Eikä se liene-
kään vaikeata, sillä moottori-innostushan kasvaa
vuosi vuodelta.

Tunnettua on, että juuri tylsän, epäkäytännölli-
sen ja kykenemättömän ajajan traktorissa aina on
vikaa, mikä aiheuttaa suuria kuluja ja pienen työ-
suorituksen. Emme epäile väittää, että todella
pystyvä hoitaja voi suorittaa kaksinkertaisen työn
puolta huokeammalla kuin kykenemätön mies. Ja
traktoria on hoidettava kuin arvokasta hevosta.
Samoinkuin ei hevosia sovi riisua valjaista, syöttää,
harjata eikä kengittää pellolla, samoin ei traktoria
ole täytettävä polttoaineella, voideltava eikä tarkis-
tettava tavallisena työaikana. Tehkää traktorille
pieni säilytysvaja, antakaa hoitajan ajaa se pihalle
joka ilta ja katsokaa, että hän aamulla, ennen työ-
ajan alkua, tarkastaa ja kunnostaa sen. Sillä trakto-

Puimakoneen kuljetus.

rin on aamulla lähdettävä pellolle ensimmäisenä ja
palattava viimeisenä kotiin illalla — sen puhtaitten,
tasaisten iskujen tulee synnyttää se reipas tahti,
jonka mukaan kaikki muukin työ sujuu.

Sitten on omistajan ja hänen sijaisensa täydelli-
sesti perehdyttävä traktorin hoitoon voidakseen
kiireellisinä aikoina asettua ajajan sijalle. Sitäpaitsi
osoittaa kokemus, että kuta paremmin isäntä itse
tuntee traktorinsa, sitä enemmän hyötyä ja iloa
hänellä on siitä.
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Fordson kyntämässä.



Fordson vetää lautasäestä



Kun ajajakysymys näin on tyydyttävästi
ratkaistu, on aika ruveta suunnittelemaan tarkoi-
tuksenmukaista työnjakoa.

Työvoima ja vetäjäthän on vähennetty pienim-
pään mahdolliseen, joten työnjako on suunniteltava
erittäin huolellisesti, ei vain päiväksi kerrallaan, vaan
pitemmäksi ajaksi eteenpäin. Muutamissa tapauk-
sissa on ehkä suorastaan muutettava kasvujärjestystä.
Jos esim. kevätviljaan kylvetään heinää sensijaan,
että se tehtäisiin syksyllä, on helpompi jakaa traktorin
työ eri vuodenaikojen kesken. Ruissänki on ehkä jo
elokuun alussa valmis kynnettäväksi ja pian valmistu-
vat myös vehnä- ja kauramaat. Täten saadaan
pitempi ja myös soveliaampi kyntöaika, sillä suurin
osa kynnöstä ehditään suorittaa, ennenkuin lokakuun
sateet alkavat. Aikaisemmin kynnetty maa saadaan
parempaan kuntoon, joten kevättyöt ovat helpompia
ja saadaan paremmin suoritetuiksi jaehditäänpä aina-
kin jonakin vuonna suorittaa sängen pintakäsittely
jousi-tai lautasäkeellä hiukan ennenkyntämistä. Täten
aikaansaatu ylimääräinen rikkaruohon vastustaminen
jamaan kuohkeaksi tekeminen on suuriarvoinen tekijä
varsinkin tulevia juurikasvipeltoja silmälläpitäen.Fordson ja 2-siipinen aura.
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Seuratkaamme havainnollisuuden vuoksi traktorin
käyttöä kautta vuoden järkiperäisesti hoidetulla
tilalla.

Kevään tullessa on traktori tarkistettu ja ajo-
valmis; se on täytetty parhailla öljyillä ja kaikki
työkalut ovat ensiluokkaisessa kunnossa; se on val-
mis menoon. Valmistukset on suoritettu sellaisella
huolella, että työkaluihin on kiinnitetty tarpeellisia
varaosia, kuten jousia, hampaita, pultteja, muttereita
j. n. e., jotta mahdollisen vahingon sattuessa ei syn-
tyisi ajanhukkaa.

Kylvöpäivä koittaa ja silloin on talossa kiirettä
ja touhua. Traktori käy niin monta tuntia vuoro-
kaudessa kuin on tarpeellista — ilman ruoskaa ja
ylimääräisiä annoksia. Hevosia käytetään pikku-
koneitten vetoon, kevyisiin äkeisiin ja jyriin sekä
kulmien äestykseen j. n. e. Siis vain kevyttä työtä,
lukuunottamatta pikkukoneitten hevosia, joiden on
vaikeampaa pysyä mukana kuin tavallisesti. Oikein
asetetulla lautasäkeellä suorittaa traktori helposti
peltojen tasoittamisen. Kaikki sujuu helposti ja vai-
vattomasti, ja jos joku hevonen alkaa ontua tai sai-
rastuu, ei se paljoa vaikuta asiaan — kylvö voidaan Fordson ja j-siipinen aura.
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itse asiassa suorittaa niin nopeasti kuin vain halu-
taan, mikäli ilmat sallivat.

Kun juurikasvit on kylvetty ja perunat pantu,
tulee kesannon vuoro. Jos talossa on laidunta, sopii
hyvin päästää hevoset sinne pienelle lomalle ja antaa
koko työvoiman suorittaa tarpeellisia kaivauksia,
siltatöitä, talojen korjauksia y. m. s. sillä aikaa, kun
traktori yksin tekee melko suuren kesannon valmiiksi
lannoitusta varten.

myös tulla yht'aikaa, jolloin suuret arvot — koko
vaivan palkka, ovat kysymyksessä. Silloin traktori
on jälleen apuna ja pelastaa tilanteen. Tavallisen
hevossitojan avulla voi traktori leikata jopa 14
tynnyrinalaa päivässä, suuremmalla konesitojalla
päästään 16—24 ta:aan — siis aika huomattaviin
työmääriin. Hevosia käytettäessä poljetaan ja syö-
dään myös paljon viljaa, ja sitäpaitsi täytyy hevosia
rasittaa aika tavalla, jotta sitojalla saataisiin jotakin
aikaan, varsinkin jos vilja on paksua ja jäykkää.
Kaiken kaikkiaan, paljon on saatu pelastetuksi
Fordson-työllä, kun sadeaika ehkä tulee.

Sitten tulee hevosten vuoro ajaa lanta traktorien
kääntäessä sen maahan — siihen soveltuu parhaiten
3-siipinen aura — minkä jälkeen väki ja hevoset käy-
vät käsiksi heinän korjuuseen, traktorin pitäessä
kesantoa kuohkeana ja vapaana rikkaruohoista.

Syyskyntöjen aikanahan traktorilla on tietty
tehtävänsä täytettävänä ja silloinhan sillä on kiirein
työaika edessään. Paras tapa on antaa hevosparin
tehdä päätevaot, kyntää pikkunurkat j. n. e., sillä
silloin saa traktorin aura olla maassa kaiken aikaa
koko tehollaan. Kaksisiipinen aurahan on tavallisin
ja sopii yleensä hyvin kaikkialla. Mutta joillakin
suurilla tiloilla, missä maa on kovaa ja syväkyntö
toivottavaa, on syytä käyttää myös i-siipistä 20

tuuman auraa. Se on monesti hyvä olemassa, esim.
jäykän kesantomaan ja kovaksi poljettujen saran

Jos tahdotte käyttää traktorin apua heinän-
teossakin, asetatte siihen 6 jalanleikkuuterän ja suori-
tatte ehkä itse »vapaahetkinänne» koko leikkuun
tai osan siitä ja annatte työvoiman huolehtia kuhi-
laiden teosta. Kun se osa peltoa on korjattu, johon
aiotaan kylvää vehnää, käy traktori siihen käsiksi
kyntäen, jyräten, äestäen j. n. e. sen kuntoon.

Vilja kypsyy, ehkä sopivin väliajoin, joten se
ehditään korjata hevosilla. Mutta korjuuaika voi
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päitten kyntämisessä sekä erikoisesti syväkynnössä,
uutisviljelyksessä j. n. e. Tavallisena vuonna ehtii
yleensä traktorin tai traktorien avulla suorittaa
kaikki kynnöt ajoissa, mutta jos olisi syytä epäillä,
ettei se syystä tai toisesta onnistuisi, on paras ajoissa
alkaa kyntää useammassa vuorossa, hätätilassa yöllä-
kin. Verraten huokealla voidaan traktoriin sovittaa
sähkövalaistus. On komea näky, kun valojuovat
risteilevät pitkin peltoja yön pimeydessä. Tässä
yhteydessä on muistettava, että ainakin suurilla
tiloilla olisi yökyntöön säästettävä parhaat sarat.
Samoin on aina säästettävä jonkin verran kesantoa,
ottaen huomioon, että sade voi vaikeuttaa sänkikyntöä
jonakin päivänä.

on tarpeellinen, viekää traktori heti valtuutettuun
Fordson korjaamoon, jossa traktori säilytetään yli
talven ja korjataan hyvään kuntoon seuraavaksi
kevääksi.

Ellei mitään vikoja ole tai jos ne ovat vain vähä-
pätöistä laatua, joiden takia ei koko moottoria tar-
vitse avata, ajakaa traktori sopivaan suojaan ja
asettakaa se mieluummin puujalustalle.

Moottorin ollessa lämmin poistetaan öljy huolelli-
sesti sekä moottorista että vaihdelaatikosta.

Poistakaa vesi jäähdyttäjästä.

Täyttäkää moottori ja vaihdelaatikko hyvällä
öljyllä, antakaa moottorin käydä s—lo5 —10 sekuntia,
jotta öljy roiskuu kaikkialle ja jättää tuoreen öljy-
kerroksen jälkeensä.Ellei traktoria kynnön päätyttyä enää tarvitse

vuoden aikana käyttää, tulee sitä vaivojensa
palkkioksi käsitellä seuraavalla tavalla.

Varmuuden vuoksi voitte vielä kaataa ruoka-
lusikallisen ohutta öljyä jokaisen sytytystulpan rei-
kään ja kiertää tulpan jälleen paikoilleen.Ajakaa heti viimeisen vaon päästä sopivaan

paikkaan ja peskää traktori puhtaaksi kaikesta
liasta ja öljystä.

Jos aikaisemmin 011 ilmaantunut laakerinakutusta,
jos männät ovat epätiiviit tai jos vaihdelaatikossa
on ollut vikaa, toisin sanoen, jos suurempi korjaus

Traktorin ollessa kuiva pyyhkikää se kauttaaltaan
öljyyn kastetulla trasselilla, jotta ruostumisen vaara
estetään.

Tyhjentäkää ilmanpuhdistaja.

Puhdistakaa traktoriaura, pankaa uutta rasvaa
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pyörän napoihin jakaikkiin niveliin, voidelkaakääntö-
levyt kunnollisesti, mihinkelpaa käytetty traktoriöljy.

Älkää unohtako hyvissä ajoin ennen maatöiden
alkamista korjuuttaa traktoria ja kunnostaa sitä.
Kun kevättyöt jo ovat alkaneet, on Teidän aikanne
kallista ja korjaamoilla on paljon työtä.

Maalauttakaa traktori ennenkuin panette sen
keväällä työhön. Se ei maksa paljon ja kannattaa
kyllä.

Jotta maanviljelys olisi kannattavaa, on välttä-
mätöntä, että hevosia ensi kädessä käytetään niin
paljon kuin voidaan, sillä niiden aiheuttamat menot-
han ovat suurin piirtein samat, olivatpa ne työssä
tai levossa. Mutta tarvittaessa on traktori heti pan-
tava työhön, ja jos on kysymys tärkeästä työstä, on
sitä ohjattava tarkoituksenmukaisesti ja täydellä
höyryllä. Tällä tavoin leikkaa traktori työkäyriitä
kärjet ja osoittautuu todella taloudelliseksi apu- ja
voimalähteeksi.

Telaketju-Fordson vetää tukkikuormaa.

töihin. Sillä voidaan ajaa tukkeja ja työntää lumi-
auraa, sitä voidaan käyttää halkojen sahuuseen, veden
pumppuamiseen ja moniin muihin töihin. Mutta näi-
den seikkojen käsitteleminen veisi meidät liian pit-
källe, joten emme voi niihin kajota tässä yhteydessä.

Paitsi suoranaista maanviljelystä voidaan Ford-
son traktoria käyttää lukemattomiin muihin talon
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UUDEN FORDSONIN PARANNUKSIA

ENEMMÄN VOIMAA.
Suurempi sylinteritilavuus, räjähdyskammioiden
parannettu rakenne, suurempi puristus ja voimak-
kaampi sytytysjärjestelmä lisäävät huomattavasti
traktorin voimaa.

PARANNETTU ILMANPUHDISTAJA.
Ilmanpuhdistaja on tehty suuremmaksi ja tehok-
kaammaksi. Se vetää 151. (ennen 61.). Se estää pa-
remmin kuin aikaisemmin ilman imemän lian, hie-
kan ja mullan tunkeutumasta moottoriin, jossanä-
mä ainekset pian tuhoaisivat sylinterit jamännät.

PARANNETTU VOITELU.
Öljyssä olevan lian keräämistä varten on kampi-
kammion pohjassa öljysiivilä.

PARANNETTU VAIHDELAATIKKO.
Jotta uuden Fordson'in vaihdelaatikko kestäisi
ankarassa työssä syntyvän • kovan paineen on
kaikkialle vaihdelaatikkoon asetettu parhaan laa-
tuisia kuula- ja rullalaakereita.

PARANNETTU JÄÄHDYTYS.
Jäähdytysjärjestelmä on varustettu keskipakois-
pumpulla, joka jatkuvasti pitää jäähdytysveden
tasaisessa liikkeessä ja moottorin sopivan lämpi-
mänä.

TAKAsAKSELIN AUTOMAATTINEN VOL
TELU.
lA aka-akselikotelon kummallakin puolella on putki,
jota myöten laakerit saavat tasauspyörästöstä
riittävästi öljyä ilman ajajan huolenpitoa.

PARANNETTU SYTYTYS.

Magneettosytytys on varustettu heilahduslait-
teella, mikä helpoittaa käyntiinpanoa kylmällä-
kin ilmalla ja estää takaiskua koska heilahdus-
kytkentä ei ole riippuvainen sytytysvivun asen-
nosta.

RASKAAMPI ETUOSA.
Uuden Fordson'in etuosa on raskaampi ja etu-
pyörät ovatpainavat javankat. Siten lisääntyy etu-
osan paino noin 175 kilolla, mistä on seurauksena
varmempi ohjaus ja mahdollisuus käyttää moot-
torin vetovoimaa mahdollisimman tehokkaasti.
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