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En i England mycket populär jordbrukstraktortyp.

JORDBRUKARENS BÄSTA HJÄLP

Fordsoiv
Av de c:a 2.000 traktorer som finnas i landet äro 1.600
Fordson-traktorer. Det torde icke finnas ett bättre bevis
för att Fordson har visat sig vara den mest ändamålsenliga
och ekonomiska traktorn för våra förhållanden.

Fordson-traktorn är stark nog för varje slag av mark och
samtidigt lättmanövrerad. Dess inköpspris är förvånansvärt
lågt och den är bevisligen ekonomisk i drift samt har lång
livslängd.

År från år är Fordson-traktorn dessutom föremål för tekniska
förbättringar, som betyda ökad effekt och livslängd samt
minskad driftkostnad.

Fordson-traktorn av år 1936 är den bästa och mest ekono-
miska som någonsin har byggts. Den kan användas icke endast
för plöjning och skörd utan hela året om. Påföljande sidor
visas Fordson-traktorns olika arbeten på en medelstor finsk
egendom.

Ford Motor Company of Finland Oy



Fordson plöjning är en fröjd för ögat

SPECIFIKATION
MOTOR: 4-cylindrig, 4-takts, gjuten i ett block. Cylinderdia-
meter: 105 mm. Slaglängd: 127 mm. Cylindervolym: 4.4 Itr.
Tändningsföljd 1-2-4-3. Kompressionsförhållande med lågtrycks-
lock: 3,84 :1 (för fotogendrift). Kompressionsförhållande med
högtryckslock: 4,56 : 1 (för bensindrift). Motorns effekt vid 1100
varv pr minut 30 hkr. med bensin. 26 hkr. med fotogen. Gjut-
järnskannor försedda med 4 karmringar, alla placerade över kann-
bulten. Nedre spåret försett med bred oljering.
SMÖRJNING: Stänksystem med oljefilter. Oljesumpen rymmer
9 liter och växellådan 12 liter.
BRÄNSLE: Tillföres genom självtryck. Fotogentanken rymmer
75 liter och den inbyggda bensintanken 5 liter.
FÖRGASARE: »Kingston» värmeplåtförgasare levereras för
fotogen- eller råoljedrift, »Zenith» förgasare för bensindrift.
REGULATOR: Inkapslad centrifugal regulator, justerbar från
förarsätet för hastigheter 600—1600 varv pr minut.
KRAFTÖVERFÖRING: Kulissutväxling med tre hastigheter för
gång framåt samt backgång. Alla axlarna äro lagrade i rullager.

STANDARDUTVÄXLING: 1 :sta 2:dra 3:dje växel
Hastighet 3.5 km. 5 km. 12 km./tim.
Dragförmåga på dragkroken ... 1.100 kg. 800 kg. 240 kg.

SPECIALUTVÄXLING: 1 :sta 2:dra 3:dje växel
Hastighet 2,8 km. 4 km. 12 km./tim.
Dragförmåga på dragkroken ... 1.400 kg. 900 kg. 240 kg.

LUFTRENARE: Vattenfilter med flottör. Rymmer 15 lit.
TANDNING: Högspänd Bosch-magnet med impulskoppling.

Med traktorn utföres trösk-
ning, sågning, timmer- & göd-

seltransport.

Timmer- & gödseltransport,
målning samt drivandet av

hö- och halmbalningsmaskin, isupptagning och
transport.

Traktorn användes mest för
stationär drift. Den genomses

noggrant. Medels fettsprutan smörjas alla rör-
liga delar. Ny olja bytes i motorn och växel-
lådan.

Plöjning och harvning. Såsom
draghäst för bigödselsprida-

ren, såningsmaskin etc. är Fordson out-

tröttlig.

Harvning, såning, ringvält-
ring.

Plöjning, harvning, kultivering
Fordson driver cirkelsåg. av tradesfälten. Höslåttermed

direktkopplad traktorslåttermaskin eller en
häst-sådan dragen av traktorn.

Fortsättning av höslåttern.
Fördelen av traktorn i detta

arbete är, att man under natten kan slå
den areal, som på dagen hinner hässjas, varvid
gräset kan hängas färskt och därigenom behåller
sin färg och näring. Större arealer behöva då
ej heller ligga slagna med risk att bliva för-
störda vid inträffande regnväder.

Fordson kalender
Den nya Fordson sparar Eder pengar under varje månad av året, ifall Ni utnyttjar
dess mångsidiga användning.

Denna Fordson kalender beroende av lokala förhållanden visar Eder, huru Ni bör an-

vända traktorn året om för att uppnå bästa resultat med minsta möjliga kostnader.

Traktorn utför plöjning och
harvning av tradesfälten, vall

och dikesplöjning under denna bråda tid, då
såväl skörd som höstsådd komma på en gång.
En direkt driven bindare med en arbetsbredd
av 7'—B' avverkar 10—12 ha per dag och en
vanlig hästbindare kopplad till traktorn med en
ca. 1,80 m. lång dragstång 6 å 8 ha.

Harvning för höstsådd. Ford-
son för såningsmaskinen ga-

ranterar tidig sådd. Skörden avslutas. Regn-
vädersdagarna användas till tröskning. Höst-
plöjningarna vidtaga och den nya Fordson gör
sitt dagsverke 2 å 3 ha ledigt per dag.

Höstplöjningen avslutas och
då Fordson fullgör huvudpar-

ten härav, kunna folk och dragare användas för
rotfruktsupptagning. Vid önskad forcering av
höstplöjningen kan strålkastare lätt monteras

på traktorn och plöjningen fortgå i skift även
nattetid.

Tröskningen verkställes nu
med Fordson som kraftkälla

och drager den härvid ledigt tröskverk, halm
och bossfläkt eller balningsmaskin. Ifall trösk-
ning önskas utförd på fältet drager Fordson
tröskverket dit och transporterar på kvällen
den tröskade säden hem. Detta förfaringssätt
inbesparar mångenstädes dyrbara transport-
kostnader.

Tröskning, målning, vedsåg-
ning och diverse arbeten.

Traktorn rengöres grundligt, smörjes och ny
olja påfylles.

Fordson driver tröskmaskin.

KYLSYSTEM: Termosifon och pump. Kylaren rymmer 45 lit.
KOPPLING: Lamelltyp. 17 stållameller vilka löpa i oljebad.
BROMS: Lamellbroms inbyggd i växellådan, betjänas medels
kopplingspedalen.
BAKAXEL. Halvt avlastad. Bakaxel och drev smidda i ett stycke.
Differentialkors med 4 drev, försedda med utbytbara bronsbuss-
ningar. Bakaxeln lagrad i 4 kraftiga rullager.
STYRNING: Drev och segment. Utväxlingsförhållande 7,8:1.
Automobilratt 46 cm. Vändningsradie 3,2 m.
FRAMAXEL: Hejarsmidd och värmebehandlad. Trepunktsupp-
hängning. Fjädrande motorfäste.
HJUL: Framhjulen äro av gjutjärn och lagrade i justerbara rull-
lager. Å bakhjulen äro ekrarna sammangjutna med navet och
genom nitar förenade med hjulringarna. Traktorn levereras med
vinkeljärn (24 st.) eller gripskor (48 st.).
SKÄRMAR: Skyddsskärmar över bakhjulen och fotstegsplatta
över dragkroken.
VERKTYG: Verktygslåda, monterad å instrumentbrädan, inne-
håller komplett uppsättning av verktyg.
DIMENSIONER: Hjulbas 1,6 m. Traktorns längd 2,75 m, bredd
1,6 m, höjd 1,4 m. Fri höjd över marken 0,3 m. Bakhjulets dia-
meter 1.065 mm, bredd 305 mm. Framhjulets diameter 710 mm,
bredd 125 mm.
VIKT: Jordbrukstraktorn väger utan förare, vatten, olja eller
annan utrustning c:a 1.400 kg. Totalvikten för traktorn fullt
körfärdig d. v. s. med vatten, olja, bränsle och förare c:a 1.650 kg.
REMSKIVA: (Ingår ej i standardutr.). Bredd 165 mm, diameter
241 mm. Hastighet samma som motorn, reglerbar genom regu-
lator. Remskivan lev. med och utan frikoppling.

Fordson reder sig var som helst.
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