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Englannissa erittäin suosittu maanviljelystraktorin malli

MAANVILIELI lÄN PARAS APU

FordLsoiv
Maamme n. 2.000 traktorista on 1.600 Fordson-traktoreita.
Parempaa todistetta ei liene siitä, että Fordson on osoittanut
olevansa tarkoituksenmukaisin ja taloudellisin traktori meidän
olosuhteissamme.

Fordson-traktori on kyllin voimakas pystyäkseen mihin lajiin
maata tahansa, ja sitä on kuitenkin helppo käyttää. Sen
ostohinta on hämmästyttävän alhainen ja se on tunnetusti
taloudellinen ja pitkäikäinen.

Vuosi vuodelta tehdään Fordson-traktoriin sitäpaitsi teknil-
lisiä parannuksia, joista koituu suurempi teho, pitempi ikä
ja käyttökustannusten pieneneminen.

V. 1936 Fordson-traktori on paras ja taloudellisin Fordson,
mikä koskaan on rakennettu. Sitä voi käyttää paitsi kyntöön,
äestämiseen, ojien auraamiseen, ynnä muihin peltotöihin ja
viljankorjuuseen, myös moneen muuhun työhön pitkin vuotta.
Seuraavilla sivuilla selostetaan Fordson-traktorin erilaiset työt
keskikokoisella suomalaisella maatilalla.
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varteen sen kaikki käyttömahdollisuudet

simman Dienin kustannuksin.

Fordsonin kyntämä pelto on kaunis näky.

TEKNILLINEN ERITTELY
MOOTTORI: 4-syl., 4-tahtinen moottori, sylinterit valetut ryh-
mään. Läpimitta 105 mm, iskunpituus 127 mm, sylinteritilavuus
4.4 Itr. Sylinterien sytytysjärjestys 1-2-4-3. Puristussuhde matala-
painekannella 3.84 : 1 (paloöljyllä). Puristussuhde korkeapaine-
kannella 4.56 :1 (bensiinillä). Moottorin teho 1100 kierroksella
minuutissa 30 hv. bensiinillä. Teho 1100 kierroksella minuutissa
26 hv. paloöljyllä. Valurautamännät varustetut 4:llä männän-
renkaalla, kaikki männäntapin yläpuolella. Alin ura varustettu
leveällä öljyrenkaalla.
VOITELU: Roiskevoitelujärjestelmä ja öljysuodatin. Kampi-
kammioon mahtuu 9 Itr. sekä vaihdelaatikkoon 12 Itr.
POLTTOAINE: Polttoainesyöttö tapahtuu omapaineella. Säiliöön
mahtuu 75 Itr. petroolia ja 5 Itr. bensiiniä.
KAASUTTAJA: Paloöljy- tai nafta-käyttöä varten toimitetaan
»Kingston» kaasuttaja (matalapainekansi). »Zenith» bensiini-
kaasuttaja toimitetaan yhdessä korkeapainekannen kanssa.
SÄÄTÄJÄ: Koteloitu keskipakoissäätäjä on asennettu magneeton
hammaspyörälle. Voidaan asettaa ohjaajan istuimelta käsin 600—
1600 kierrokselle minuutissa.

STANDARD-VÄLITYS: I:nen 2:nen 3:s vaihde
Nopeus 3.5 km. 5 km. 12 km. /tunn.
Voimaa vetokoukunssa 1.100 kg 800 kg 240 kg

ERIKOISVÄLITYS: I:nen 2:nen 3:s vaihde
Nopeus 2.8 km. 4 km. 12 km. /tunn.
Vomaa vetokoukussa 1.400 kg 900 kg 240 kg.

ILMANPUHDISTAJA: Uimurimallia, tilavuus 15 Itr.
SYTYTYS: Korkeajännite Bosch-magneetto varustettuna nykäisy-
kytkimellä.
JÄÄHDYTYS: Termosifoonijärjestelmä ja pumppu. Jäähdytys-
järjestelmään mahtuu 45 Itr. vettä.

Tammikuu Traktorilla suoritetaan pui-
mista, sahaamista, tukinajoa

ja lannankuljetusta.

HelmikUU Tukinajoa ja lannankuljetusta,
jauhamista ja heinän ja olkien

niputuskoneen käyttämistä, jään ottoa ja kul-
jetusta.

Fordson käyttää sirkkelisahaa.

Maaliskuu Traktoria käytetään etupäässä
paikallisena voimanlähteenä.

Se tarkastetaan huolellisesti. Rasvaruiskulla voi-
dellaan kaikki liikkuvat osat. Öljy vaihdetaan
moottoriin ja vaihdelaatikkoon.

HuhtikUU Kyntämistä ja äestämistä.
Fordson on uupumaton kylvö-

jä apulantakoneen vetäjä.

TOUkOkUU Äestämistä, kylvämistä, kiek-
kojyrän vetämistä.

KesäkUU Kesannon kyntämistä, äestä-
mistä ja kulttiveerausta. Hei-

nänleikkuuta suoraan kytketyllä traktorileikkuu-
koneella tai hevosleikkuukoneella, jota traktori
vetää.

HeinäkUU Heinänleikkuu jatkuu. Trak-
torin käyttö tässä työssä on

edullista sen vuoksi, että yön aikana leikattu
heinä ehditään päivällä nostaa seipäille, jolloin
heinä saadaan kootuksi tuoreena ja säilyttää siten
värinsä ja ravintoarvonsa. Tällöin ei myöskään
suurien alueiden tarvitse olla leikattuina ja jou-
tua sadeilmalle alttiiksi.

Fordson kalenteri
Fordson-traktori säästää Teille rahaa vuoden jokaisena kuukautena, kunhan otatt

fämä Fordson-kalenteri osoittaa Teille, miten Teidän on käytettävä traktoria ka
vuoden, huomioonottaen paikalliset olosuhteet, jotta saavuttaisitte parhaat tulokset

EIOkUU Traktori suorittaa kesannon
kyntämisen ja äestämisen sekä

ojakynnön tänäkiireellisenä aikana, jolloin sadon-
korjuu ja syyskylvöt on suoritettava yhtaikaa.
Traktoriin suoraan yhdistetty sitoja, jonka työs-
kentelyleveys on 7—B jalkaa, suorittaa 10—12
hehtaarin korjuun päivässä. Traktoriin kiinni-
tetty tavallinen hevossitoja, jonka vetotanko on
1,80 m. pitkä, suoriutuu 6 a 8 hehtaarista päi-
vässä.

SyyskUU Äestys ja syyskylvöt. Fordson
kylvökoneen edessä takaa ai-

kaisen kylvön. Sadonkorjuu päätetään. Sade-
päivät käytetään puimiseen. Syyskynnöt alkavat
ja Fordson kyntää helposti 2—3 heht. päivässä.

LokakUU Syyskynnöt päätetään, jakoska
Fordson suorittaa suurimman

osan kynnöstä, voidaan muu työväki ja vetäjät
panna juurikasvien korjuuseen. Haluttaessa jou-
duttaa syyskyntöjä voidaan traktoriin helposti
asettaa valonheittäjät, jolloin kyntö voi jatkua
myös yöllä.

Marraskuu Puiminen suoritetaan käyttäen
Fordsonia voimanlähteenä, ja

se vetää samalla helposti sekä puimakonetta että
olki-, pahna- tai niputuskonetta. Jos puiminen
halutaan suorittaa pellolla, vetää Fordson puima-
koneen sinne ja kuljettaa illalla puidun viljan
kotiin. Tämä menettely säästää usein kalliita
kuljetuskustannuksia.

JOUIukUU Puimista, jauhamista, puiden
sahaamista ja muita töitä.

Traktori puhdistetaan huolellisesti, voidellaan
ja uutta öljyä täytetään.

Fordson käyttää puimakonetta.

VOIMANSIIRTO: Kolme nopeutta eteenpäin, yksi taaksepäin.
Kaikki akselit pyörivät rullalaakereissa.
KYTKIN: Levykytkin — 17 karaistua levyä, työskentelee öljyssä.
JARRU: Levyjarru vaihdelaatikossa, johon vaikuttaa kytkinpoljin.
TAKA-AKSELI: Puoleksi kuormittamaton. Tasauspyörästön ris-
tissä 4 vaakapyörää vaihdettavilla pronssiholkeilla varustettuna.
4 vankkaa rullalaakeria. Akseli ja hammaspyörät valettu yhdeksi
kappaleeksi.
OHJAUS: Kierukka ja segmentti. Välityssuhde 7.8:1. Auton
ohjauspyörä 46 sm., kääntösäde 3,2 m.
ETU-AKSELI: Puristettu ja karaistu. Tuettu kolmessa pisteessä.
Joustava moottorin kiinnitys.
PYÖRÄT: Etupyörät ovat valurautaa sekä asetetut säädettäville
rullalaakereille. Takapyörien puolat ovat uutetut yhteen navan
kanssa ja niitatut vanteeseen. Traktori toimitetaan joko kulma-
raudoilla (24 kpl.) tai piikkiraudoilia (48 kpl.).
LOKASUOJAT: Takapyörissä lokasuojat ja astuinlauta veto-
koukun päällä.
TYÖKALUT: Kojelaudalle asennettu työkalulaatikko sisältää täy-
dellisen työkaluvalikoiman.
MITTOJA: Akseliväli 1.6 m. Etupyörien halkaisija 710 mm, leveys
125 mm. Takapyörän halkaisija 1,065 mm, leveys 305 mm. Trak-
torin pituus on 2.75 m, leveys 1.6 m ja korkeus 1,4 m.; pienin
etäisyys maasta 0.3 m.
PAINÖ: Maanviljelystraktorin paino ilman ajajaa, vettä, öljyä
tai muita erikoisvarusteita 1,400 kg. Traktorin koko paino, siis
täydessä ajokunnossa, vesi, öljy, polttoaine sekä ajaja mukaan
laskettuina, on 1.650 kg.
HIHNAPYÖRÄ (ei kuulu vakiovarusteisiin): Leveys 165 mm,
läpimitta 241 mm. Nopeus sama kuin moottorissa. Säädetään
etulaudalle sijoitetulla säätötangolla. Hihnapyörä voidaan toi-
mittaa vapaavaihteella tai ilman.

Fordson suoriutuu hyvin vetiselläkin pellolla.
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