
Nro 12     8. 9. 2006

35

Heikki Härkönen

Maatalouskaluston järeyty-
misen myötä pyöräkoot 
ja -painot ovat nousseet 

ja samalla myös tarve pyöränvaih-
toihin on lisääntymässä. Tehokaan 
koneen ominaisuudet saadaan täy-
simääräiseen käyttöön vasta tehtä-
vän mukaisella rengastuksella.

Suurten ja raskaiden pyörien 
käsittely käsivoimin on hankalaa 
ja jopa vaarallista, vaikka työhön 
osallistuisi useampikin henkilö. 
Pystypaini pyörän kanssa muut-
tuu helposti mattopainiksi, jos-
sa pyörän vaihtaja saattaa jäädä 
alimmaiseksi.

T:mi Juhani Rahkonen Espoosta 
tarjoaa helpotusta pyöränvaihtoon 
edustamillaan saksalaisilla NB-va-
rusteilla, joiden avulla työ sujuu 
yhden henkilön voimin helposti, 
nopeasti ja turvallisesti.

Pyörä ylös
Pyörän vaihto alkaa luonnollises-
ti tunkkauksella. Tavanomaisten 
pullo- ja hallitunkkien sijaan nos-
ton voi tehdä traktorin ulkopuo-
lisen hydrauliikan voimin yksitoi-
miseen hydraulisylinteriin perus-
tuvalla NB-tunkilla.

Tunkin männän läpimitta on 
80 milliä, joten 200 barin pai-
neella nostovoimaa löytyy reilut 
10 tonnia.

Tunkin pienin korkeus mäntä 
sisällä on 335 milliä. Männän lii-
kepituus on 200 milliä. Nostoalu-
etta voi tarpeen mukaan säätää 
180 millin haarukassa männän ja 
nostovasteen välisellä, männän si-
sältä ulos ruuvautuvalla kierretan-
golla. Suurin nostokorkeus kierre-
tangon ruuvausasteesta riippuen 
asettuu välille 535–715 milliä.

Tunkki liitetään traktorin ulko-
puolisen hydrauliikan ulosottoon 
viisimetrisellä hydrauliletkulla, 
jonka traktorin puoleisessa pääs-
sä on puolentuuman pikaliitimen 
lisäksi käsikäyttöinen sulkuvent-

tiili parantamassa työturvallisuut-
ta ja mahdollistamassa kuormi-
tuksen alaisen tunkin irrotuksen 
traktorista. Laskussa männän täy-
simääräinen paluuliike varmiste-
taan kahdella ulkopuolisella kier-
rejousella.

Tunkin 10 milliä paksusta te-
räslevystä valmistetun neliömäi-
sen pohjalevyn sivupituus on 250 
milliä. Kantopinta riittää noin 4,5 

tonnia painavan traktorin yksit-
täisen pyörän turvalliseen nos-
toon kovalla sepelialustalla. Suu-
remmalla kuormituksella ja peh-
meämmillä alustoilla kantopintaa 
on kasvatettava esimerkiksi erilli-
sellä teräslevyllä.

Tunkki toimii kaikissa asen-
noissa. Näin ollen sitä voi nosto-
toimien lisäksi käyttää esimerkiksi 
jumiutuneiden paripyöräasennus-

ten purkuun. Kireinkin välivanne 
irtoaa helposti ja turvallisesti aset-
tamalla tunkki vaakatasoon van-
teiden väliin

Tunkin nostevasteen pinnassa 
on hillitty uritus. Se ei välttämättä 
riitä estämään hankalissa oloissa 
uhkaava luiskahdusta. Pitoa nos-
tettavan kohteen ja tunkin välillä 
voi tarvittaessa helposti parantaa 
asettamalla ennen nostoa vasteen 
päälle joko trasselia tai taitettu 
kangaspalanen.

Tunkin paino letkuineen on rei-
lut 26 kiloa. Sellaisenaan sen käsit-
tely on helpohkoa, ja nyt myynnis-
sä olevissa tunkeissa rakenteeseen 
lisätty kantokahva parantaa asiaa 
entisestään.

Tunkin verollinen hinta on 550 
euroa. Halvemmallakin pyörän saa 
ylös, vaivattomuudesta ja moni-
käyttöisyydestä joutuu kuitenkin 
maksamaan.

Rengasvaunu
Kun pyörä on saatu ylös, niin 
päästään itse asiaan.

NB-rengasvaunumalleja on kol-
me, yksi kuorma- ja linja-autopyö-
rille (15-22.5"-renkaat) ja kaksi 
työkonepyörille (18-42"-renkaat). 
Viimeksi mainitut eroavat toistaan 
leveytensä puolesta, ahtaampiin 
työskentelytiloihin sopivalla ka-
pealla mallilla suurin mahdollinen 
käsiteltävä rengasleveys on 850 ja 
niin kutsutulla perusmallilla 1100 
milliä. Jatkossa käsitellään jälkim-
mäistä vaihtoehtoa.

Rengasvaunun runko rakentuu 
pääosin 70x70x3- ja 60x60x3-ne-
liöputkista. Pienempi putki so-
pii asianmukaisella välyksellä suu-
remman sisään, näin saavutetaan 
rengasvaunun toiminalle oleelli-
nen kyky muuttaa teleskooppi-
maisesti mittaan sekä leveys- että 
pituussuunnassa. 

Leveyssäätö lukitaan ruuveil-
la kiinteäksi sen jälkeen kun run-
koon on asennettu niveltyväl-
lä kiinnityksellä liittyvä renkaan 
kannattelusta vastaava rullakko-
pari. Rullakko rakentuu kolmesta 

Turvallista pyöränvaihtoa
NB-tunkki ja -vaunu

NB-rengasvaunu on helppo pujottaa nostetun pyörän alle. Kenttäoloissa toi-
minta onnistuu vanerilevyn päällä.

Koneviesti kokeilee
Huolto ja korjaus
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rullarunkoon laakeroidusta rul-
lasta, keskimmäisen rullan läpi-
mitta 50 ja reunimmaisten 90 mil-
liä. Vaihtoehtoiset rullapituudet 
ovat 400, 600 ja 800 milliä, ja suu-
rimmat käsiteltävät rengasleveydet 
vastaavasti 650, 850 ja 1100 mil-
liä. Kokeiluvanussa oli 400-milli-
set rullat.

Pituussäätö tehdään kampi–
ruuvi-periaatteella. Säätö vaikut-
taa pyörän kannattelurullakkojen 
väliseen etäisyyteen ja näin edel-
leen rullien varaan otetun pyörän 
nostokorkeuteen.

Runkorakennetta täydentää 
holkkikiinnitteinen pystytanko, 
joka estää rullakoiden varaan nos-
tetun renkaan kaatumisen päin 
käyttäjää. Vastakkaiseen suuntaan 
kaatuminen estetään kiinnittämäl-
lä pyörä vanneaukosta koukkupäi-
sellä ketjulla pystytankoon. 

Rungon kulmissa on vapaasti 
kääntyvät, läpimitaltaan 180-mil-
liset muovipyörät. Vaunua liiku-
tellaan em. pystytankoon kiinnite-
tyllä poikittaisella ohjaustangolla.

Vaunun omapaino on rullapi-
tuudesta riippuen 80–100 kiloa. 
Kantavuudeksi ilmoitetaan 1500 
kiloa.

 
Pyörä irti ja kiinni
Vaunun saa helposti ylös nostetun 
pyörän alle säätämällä rullakkojen 
välinen etäisyys niin suureksi, että 
vaunun voi työntää trukkimaisesti 

renkaan alle.
Pystytangon irrottaminen lisää 

työskentelytilaa operoitaessa kä-
sikäyttöisillä vääntimillä. Paineil-
matoimisella pulttipyssyllä työs-
kenneltäessä tankoa ei ainakaan 
suurempia pyöriä käsiteltäessä 
välttämättä tarvitse irrottaa. 

Rullakot veivataan rengaskoske-
tukseen ja avataan pyörän mutte-
rit/pultit, joille varattu tila vaunun 
rungon päälle olevasta, ohuesta 
teräslevystä muotoillusta laati-
kosta.

Pystytanko tyrkätään paikoil-
leen ja tanko yhdistetään vanteen 
keskiöön koukkupäisellä, hahloon 
perustuvalla pituussäädöllä varus-
tetulla ketjulla.

Tarvittaessa rengasta kevenne-
tään hieman veivisäädöllä, jon-
ka jälkeen se lähtee kevyesti ja 
kierteitä vahingoittamatta vaunun 
kyytiin ohjaustangosta vetämällä.

Pyörän siirto pystyvarastoin-
tiin ja sen sieltä nouto sujuu vau-
nulla kovalla ja tasaisella alustalla 
helposti. Vaunu liikkuu jopa niin 
kevyesti, että pyörää kiinnitettä-
essä lisävarusteena yhteen vaunun 
pyörään vaikuttava seisontajarru 
on vakavan harkinnan arvoinen 
hankinta. 

Pyörän kiinnitys sujuu luon-
nollisesti edellä esitettyyn nähden 
käänteisessä järjestyksessä. Oikea 
asennuskorkeus löytyy helposti 
veivin avulla ja kiinnitysreiät saa-
daan tarkasti kohdalleen rullakoi-
den varassa olevaa pyörää pyö-
räyttämällä.

Vaunua voi käyttää pyörän ir-
rotukseen ja kiinnitykseen myös 
kenttäoloissa toimimalla vaneri-
levyn päällä. Tosin pyörää ei le-
vyn reunojen ulkopuolella vaunun 
varassa juuri käsivoimin siirrellä. 
Tarvittava liike saadaan aikaisek-
si esimerkkisi rautakangella vi-
puamalla.

Pyörän vaihtojen lisäksi vaunu 
helpottaa oleellisesti paripyörä-
asennuksia.

Varastointia varten pystytanko 
ja rullakot voidaan helposti irrot-
taa ja runko veivata suppuun, vaa-
katasossa tilaa tarvitaan 850x1200 
ja korkeussuunnassa 460 milliä. 

 Vaunun verollinen hinta 400 
millin rullakoilla on 1050, ja 600 
millin 1150 ja 800 millin 1400 
euroa. Erikseen hankittaessa 400 
millin rullakot maksavat 250, 600 
millin 300 ja 80 sentin 380 eu-
roa. Lisävarusteena toimitettava 
seisontajarru maksaa 35, 430 mil-
lillä kohotettu nosto–laskukampi 

300 ja rullakkojen kampipyöritys 
300 euroa. 

Itselleni perustelin suhteellisen 
kalliin työvälineen hankintaa sillä, 
että ajan talvet palapinta- ja kesät 
tavallisilla vyörenkailla. Rengas-
liikkeessä pyöränvaihto kustantaa 
noin 80 euroa kierros ja pyörien 
lastaus- ja ajoaikoineen käyntiin 
kuluu vähintäänkin neljä tuntia. 
Nyt selviän yksin koko työstä al-
le tunnissa ja kynnys paripyörien 
asennukseen lyhytaikaista tarvetta 
varten on huomattavasti aiempaa 
matalampi. r

NB-tunkki toimii traktorin ulkopuolisella hydrauliikalla.

Pyörän pysyminen pystyssä  varmistetaan ketjulla.

Mutterit on irrotettu ja pyörä valmiina lähtöön.

Vaunu varastoituu pieneen tilaan.Pyörän liikuttelu sekä irrotuksessa että kiinnityksessä sujuu vaunulla tarkasti ja kevyesti.
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voimansiirtopaketin ZF:ltä tai jolta-
kin muulta vaihteistonvalmistajalta. 
Fendt teki tuolloin kauaskantoisen 
strategisen ratkaisun. Se päätti val-
mistaa voimansiirrot itse ja ostaa 
moottorit ulkopuolelta. 

Tuolloin Saksassa alkoi ankara 
kinastelu neste- ja ilmajäähdytteis-
ten moottorien eduista ja haitois-
ta. Fendt valitsi moottoritoimitta-
jakseen MWM:n (Motoren Werke 
Mannheim), joka pystyi toimitta-
maan sekä neste- että ilmajäähdyt-
teisiä moottoreita.

Vuonna 1955 Saksan kotimark-
kinat olivat kuumimmillaan, trak-
toreita myytiin liki 100 000 kappa-
letta. Fendt oli kivunnut neljännelle 
sijalle Hanomagin, Deutzin ja Lan-
zin jälkeen 10 prosentin markki-
naosuudella. Tärkeää oli kehittää 
40 hv:n malli, Favorit. Siinä sivussa 
oli kehitetty työkoneenkantajaa, jo-
ka esiteltiin vuonna 1959.

Fendt oli ratkaissut kotimaan 
markkinointinsa Baijerin osuustoi-
minnallisen liikkeen BayWan kaut-
ta. Hämmästyttävää oli, että 50-
luvulla vienti oli aloitettu 30 eri 
maahan. Vienti olikin tarpeen, sil-
lä kotimarkkinat alkoivat kutistua 
huippuvuoden 1955 jälkeen. Alkoi 
pudotuspeli, jossa mm. Mannhei-
missa sijaitseva Lanz joutui John 

Deerelle. Fendt selvisi tilanteesta 
itsenäisenä vakavaraisen jakeluver-
kostonsa ansiosta.

 
Seikkailu Brasiliassa
Hermann Fendt oli käynyt Brasili-
assa ja yhtiö päätti aloittaa vuonna 
1957 traktorien viennin maahan, 
jonka traktorikanta oli vasta 35 000 
kappaletta. Vienti alkoi, mutta se 
oli pienimuotoista. Sitten tuli vuosi 

1959, jolloin Brasilian valtio päätti 
lopettaa traktorien tuonnin ja hou-
kutella traktoriteollisuutta maahan. 
Fendt oli Valmetin ohella yksi niistä 
kuudesta firmasta, joka aloitti teh-
tailun Brasiliassa. 

Ajoituksessa Fendt myöhästyi 
Valmetiin nähden. Fendt aloitti il-
meisesti liian raskaalla organisaa-
tiolla. Vuonna 1963 tapahtunut so-
tilasvallankaappaus pudotti trak-

torien menekkiä. Toiminta oli tap-
piollista ja yhtiö päätti vetäytyä 
Brasiliasta vuonna 1968. Tämä oli 
mahdollista, kun Schuler Pressen -
työstökoneyhtiö tarjoutui ostamaan 
Fendtin tehdaskiinteistön Diade-
man kaupunginosasta São Paulosta. 
Brasilian seikkailu maksoi Fendtille 
50 miljoonaa D-markkaa, maahan 
jäi noin 4000 Fendt-traktoria.

Myös Turkki oli 1960-luvulla 
merkittävä vientikohde ja yhtiö ai-
koi perustaa sinnekin tehtaan tai 
myydä ainakin lisenssin, mutta Bra-
silian kokemus pani jäitä hattuun.

Suomalaiset pärjäsivät Brasiliassa 
aivan toisella tavalla.

Traktorikoko kasvaa
Työkoneenkantaja oli saanut hyvän 
vastanoton, ja sen yksisylinterinen 
moottori vaihdettiin kaksipyttyi-
seen, teho tuplaantui 30 hevos-
voimaan. Yleistraktorien puolella 
kehitettiin vuonna nelisylinterinen 
52 hv:n malli Favorit 3.

Jälleen Saksan traktoriteollisuu-
dessa oli meneillään kriisi. Yrittäjiä 
oli liikaa ja ulkomaiset yritykset oli-
vat nostaneet osuutensa 60-luvun 
puolivälissä kolmannekseen. Tämä 
johtui siitä, että Saksassa oli perin-
teinen iso Internationalin tehdas 
Neussissa, John Deere oli ostanut 
Lanzin ja Renault Porschen trakto-
ritoiminnot. Fendt onnistui pysy-
mään omillaan.

Tuotekehitykseen pantiin vauh-
tia. Vuoden 1968 DLG-näyttelyssä 
esiteltiin malli Farmer 3 S, jossa oli 
nelisylinterinen MWM-suoraruis-
kutusmoottori, 21-nopeuksinen 
vaihteisto ja nestekytkin.

Vuotta myöhemmin tuotiin 
markkinoille ensimmäinen kuu-
tonen, malli Favorit 12 S, jossa oli 
6,2 litran 110 hv:n MWM-mootto-
ri. Kone oli nelivetoinen. Voiman-
siirto tuli ZF:ltä ja turbiinikytkin oli 
vakiovaruste. Fendt antoi turbiini-
kytkimensä nimeksi Turbomatik.

Samaan aikaan Valmet esitteli 
nelosturbon 1100, johon sai myös 
nelivedon. Volvo BM toi markki-
noille turbokuutoset.

Tuotevalikoima laajenee
Vuonna 1970 baijerilainen Dechent-
reiterin tehdas oli menossa kon-
kurssiin. Se oli joutunut hollantilai-
sen Lelyn omistukseen: Fendt osti 
tämän tehtaan, jota nyt kutsutaan 
Fendtin Bäumenheimin tehtaaksi. 
Tuotteita olivat mm. noukinvaunut 
ja erilaiset heinätyökoneet, mutta 
myös asuntovaunut ja hiihtokes-
kusten rinnekoneet. Tehtaan maa-

Työkoneenkantaja on tärkeä osa Fendtin historiaa. Se oli ainoa firma, joka pystyi pitämään hengissä tätä järjestelmätrak-
toria neljä vuosikymmentä.

Veljekset Fendt 60-luvun lopulla otetussa kuvassa. Vasemmalta nuorimmainen 
Paul Fendt, kauppamies, Xaver Fendt, tehtaanjohtaja ja Hermann Fendt, tuot-
teiden ja liiketoiminnan kehittäjä.

Hannu Niskanen

Fendtillä on ollut pieni, mutta 
vankka kannattajakuntansa 
maassamme. Omistajakon-

serni AGCO näki hyväksi kasvattaa 
tätä ryhmää ja valjasti Fendtin sisa-
ryhtiön Valtran kehittämään saksa-
laismerkin myyntiä Suomessa.

Mutta mitkä ovat Fendtin taus-
tat? Kun vertaa Fendtin ja Valtran 
historiaa, voi löytää monia yhtäläi-
syyksiä. Molemmat selvisivät alan 
teollisuuden turbulensseissa pitkäl-
le itsenäisinä. Molemmat ovat käyt-
täneet MWM-moottoreita ja Voith-
nestekytkintä. Nyt palataan yhtiön 
juuriin ja kehittymiseen traktori-
teknologian kärkiryhmään.

Fendt on käsityöläissuku. Vuon-
na 1635 lukkoseppä ja tornikello-
jen tekijä Sylvester Fendt muutti 
Oberdorfiin. Sukupolvesta toiseen 
Fendtit tekivät lukkoja, lasimaala-
usten lyijykehyksiä kirkkoihin se-
kä viisarikelloja kirkontorneihin. 
Vuonna 1898 yritys siirtyi Johann-
Georg Fendtin haltuun. Hän näki, 
että perinteinen kirkkorakentami-
nen vähenee. Sen sijaan maanvil-
jelijöille oli tullut maamoottoreita, 
jotka tarvitsivat huoltoa ja korjauk-
sia. 1920-luvulle tultaessa liiketoi-
minta koostui maatalouskoneiden 
korjauksesta ja huollosta.

Johann-Georg ja hänen vanhin 
poikansa Herman päättivät kehittää 
itsekulkevan niittokoneen. Mootto-
rina kokeiltiin bensiinimoottoria, 

mutta sen käyttöä arveltiin kalliiksi. 
Vuonna 1929 ryhdyttiin tekemään 

konetta, jossa oli dieselmoottori, 
ZF-vaihteisto ja Sachs-kytkin. En-

simmäinen kone luovutettiin asiak-
kaalle vuonna 1930. Traktori sai ni-
mekseen Dieselross. Ross tarkoittaa 
hevosta. Fendt laskee traktorihisto-
riansa alkaneen vuonna 1930; viime 
vuonna vietettiin firman 75-vuotis-
juhlia varsin näyttävästi.

Nousuun 1950-luvulla
Alkuvuosina tehtailu oli yksittäis-
valmistusta, mutta vuonna 1936 
valmistui 233 konetta 23 työnteki-
jän voimin. Sota-aika keskeytti die-
seltraktorien valmistuksen ja vuo-
desta 1942 lähtien koneet oli va-
rustettava puukaasulaittein ja tuo-
tanto oli pienimuotoista. Vuodesta 
1946 alkaen dieselkäyttö tuli jälleen 
mahdolliseksi ja tuotanto lähti kas-
vuun; vuoden 1949 valmistusmäärä 
oli 2000 traktoria, työntekijöitä fir-
massa oli satakunta. 

 Hyvä lähtölaukaus uudelle vuo-
sikymmenelle oli 10 000. Fendt-
traktorin valmistuminen vuon-
na 1950. Tuossa vaiheessa firmaa 
johdettiin kolmen Johann-Georg 
Fendtin pojan voimin. Aikaisem-
min mainittu Hermann oli ideanik-
kari ja johti tuotekehitystä. Xaver-
veli oli käytännön konepajamies ja 
pyöritti tuotantoa sekä vastasi tuot-
teiden laadusta. Nuorin veli Paul 
hoiti markkinointia ja kehitti vien-
tikanavia eri puolille maailmaa.

Saksassa lasketaan olleen 50-lu-
vun aikana 56 traktorinvalmista-
jaa. Konsepti oli yleensä se, että jo-
kainen väsäsi moottorin itse ja osti 

Fendtin taustat

Fendt Dieselross eli dieselhevonen oli varustettu yksisylinterisellä 6 hv:n dieselmoottorilla, vaihteistossa oli kolme nopeutta.

Vientiponnistelut 1950-luvulla olivat voimalliset, mikä käy ilmi lippusiimasta. Maa-
pallon päällä on kolmisylinterisellä MWM-moottorilla varustettu 40 hv:n malli.
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joutui runsas vuosi sitten amerik-
kalaisen kuorma-autonvalmistajan 
Navistarin (entinen International 
Harvester) omistukseen.

Suuritehoisten traktorien koh-
dalla Fendt päätyi käyttämään 6,7 
litran MAN-moottoria. Nyt tilanne 
näyttää siltä, että koko Fendt mal-
listo käy Deutz-dieseleillä. 

Vuonna 1998 markkinoille tuo-
tiin 700-sarja, jossa oli Vario-vaih-
teisto. Se korvasi markkinoilta ZF:n 
puolipowershiftillä varustetun 500-
sarjan.

Claas ja Fendt olivat olleet pit-
kään liittolaisia, sillä tuotelinjat ei-
vät menneet päällekkäin. AGCO 
halusi kuitenkin paremman aseman 
Fendtin pääjakeluverkossa BayWas-
sa, joka on myynyt joka kolmannen 
Fendt-traktorin. Kun AGCO osti 
Dronningborgin, keksittiin maa-
lata niitä Fendtin värein ja tarjota 
Fendt-traktorien ohella, tarkoituk-
sena oli horjuttaa Claasin asemaa. 
Fendt-puimurit esiteltiin lähinnä 
Saksan markkinoille vuonna 1998. 
Näiden menestys ei ole ollut mai-
nittavaa.

Fendt tänään
Fendtillä on tällä hetkellä 2650 
työntekijää. Tehtaita on kolme ja 
ne kaikki sijaitsevat Etelä-Saksas-
sa. Päätehdas on Marktoberdorf, 
missä on noin 1900 työntekijää. 
Tehtaan tontti on 25 ha ja katettua 
alaa on kuusi hehtaaria. Vertailun 
vuoksi Valtran katettu ala on vajaa 
viisi hehtaaria vaikka kapasiteetti 
on sama. 

Marktoberdorfissa sijaitsee ko-
ko malliston kokoonpano sekä Va-
rio-voimansiirtotehdas, joka toi-
mittaa noin 3000 Vario-voiman-

siirtoa ulkopuolelle. Pääasiakas on 
MF:n Beauvaisin tehdas Ranskassa, 
joka käyttää niitä omissa 7400- ja 
8400-mallisarjoissaan sekä niihin 
perustuvissa Challenger-traktoreis-
sa. Ensimmäinen AGCOn ulkopuo-
linen asiakas on JCB Landpower. 
Tuotekehityksessä Marktoberdor-
fissa työskentelee 200 henkilöä, siis 
kymmenesosa koko tehtaan työ-
voimasta.

Bäumenheimin tehtaalla valmis-

tetaan ohjaamot ja konepeitot. Teh-
taan vahvuus on 750 henkilöä. Kol-
mas toimipaikka on Kempten, jos-
sa toimii Nissan-trukkien maahan-
tuonti. Ottamalla Nissanin maa-
hantuontiohjelmaan Fendt saattoi 
lopettaa oman trukkivalmistuksen-
sa kunniallisesti.

Laatu on tärkeää Fendtille, yh-
tiö sai ISO 9001 -laatusertifikaatin 
vuonna 1995 (Valtra 1993).

Tässä on annos Fendtistä sula-

teltavaksi. Melko monessa suhtees-
sa voidaan vetää suoranaisia yhtä-
läisyyksiä sisareen Valtraan, mutta 
toisaalta Fendt oli perheyhtiönä sen 
ajan kuin Valtra oli valtionyhtiönä. 
Vuonna 1997 Fendt meni AGCOlle 
ja Valtra Partekille. Tarvittiin vie-
lä Koneen omistus- ja myyntivai-
he ennen kuin tultiin samaan kon-
serniin. r

Fendtin päätehdas sijaitsee Marktoberdorfissa Baijerissa. Katettua tehdashallia 
on kuuden hehtaarin verran, työntekijöitä 1900.

Vuonna 1998 esiteltiin Vario 700 -sarja sekä Fendt-leikkuupuimurit. Puimureilla 
ei ole ollut merkitystä Saksan ulkopuolella.

Agritechnica-näyttelyssä viime vuonna esiteltiin malli 936. Se on maailman voimakkain (360 hv) perinteisellä traktorikon-
septilla tehty traktori. Erikoisuuksia on mm. etuakselin erillisjousitus ja ohjaamon jousto myös sivusuunnassa. Voimansiirto 
on luonnollisesti portaaton.

talouskoneiden tuotanto lopetet-
tiin, mutta asuntovaunujen ja rin-
nekoneitten tuotantoa jatkettiin.

Fendt aloitti traktoripohjaisten 
trukkien valmistuksen samoihin 
aikoihin. Vuonna 1971 valmistui 
200 000. Fendt-traktori. Koko 70-
luku oli vuoristorataa. Vuodet 1971 
ja 1972 olivat taloudellisesti vaikei-
ta, vuonna 1973 alkoi jälleen voi-
makas kasvu, joka huipentui 17 
511 traktorin valmistukseen vuon-
na 1977, mikä on Fendtin historian 
korkein valmistusluku.

Vuonna 1978 vihittiin käyttöön 
25 miljoonaa D-markkaa maksanut 
traktorilaboratorio, joka oli alan 
kärkiluokkaa (Valmetin traktorila-
boratorio Tourulan tehtaalla vihit-
tiin samoihin aikoihin).

 Firman taloudellinen tilanne 
heikentyi, kun markkinat eivät ime-
neet koneita vuoden 1977 malliin. 
Vuoden 1980 lopulla oltiin tilan-
teessa, että tehtaan pihalla oli 2000 
myymätöntä traktoria. Melkoinen 
yllätys oli, kun joulukuussa ilmoi-
tettiin Fendtin veljesten luopuvat 
yrityksen johdosta ja siirtyvän neu-
vonantajiksi. Hermann oli jo 73-
vuotias ja nuorinkin Paul jo 65 
vuoden iässä.

Vuonna 1981 tuotantoon tuli 
menestyksekkääksi osoittanut mal-
lisarja 300 ja kolme vuotta myö-
hemmin Fendt esitteli nostolaitteen 
elektronisen säädön. Vuonna 1985 
Deutz osti MWM:n Euroopan puo-
leisen moottoribisneksen. Fendtillä 
pelättiin, että kova kilpailija Deutz 
saattaisi haitata Fendtin toimintaa 
vaikkapa nostamalla hintoja. Yh-
tiössä varauduttiin MAN- tai Mer-
cedes-moottorien käyttöön. Pelot 
osoittautuivat aiheettomiksi.

Samana vuonna Fendt esitte-
li 50 km/h nopeudella kulkevan 
614 LSA -mallin sekä elektroni-

sen nostolaitteen luistonrajoitus-
järjestelmän. Työkoneenkantajas-
ta esiteltiin nelivetoversio. Hyvää 
vuotta täydensi vielä se, että Fendt 
siirtyi Saksan traktorirekisteröin-
nin johtoon Deutzin ja Internatio-
nalin ohi.

Valoa ja varjoja
Lyhyesti kuvaillen vuoristorata jat-
kui Fendtin liike-elämässä aina 
vuoteen 1997, jolloin yhtiö siirtyi 
AGCOn omistukseen. Tällä kau-
della vuosittaiset tuotannonvaihte-
lut olivat suuria ja palkatut ammat-
tijohtajat eivät viipyneet pitkään 
pesteissään. 

Taustalta näkee kuitenkin muu-
tamia strategisia linjanvetoja. Fendt 
tähtäsi traktorimaailman tekniseen 
kärkeen ainakin eurooppalaisessa 
makusuunnassa. Malleja kehitet-
tiin lyhyin askelin, mutta jatkuvasti. 

Samalla nähtiin, että on satsattava 
suurtilojen traktoreihin.

Myrskyn merkit kasaantuivat ko-
ko maailman traktoriteollisuuden 
ylle tultaessa 1990-luvulle. Fendtin 
kannalta Berliinin muurin kaatu-
minen oli mahdollisuus, mutta se 
meni alkuun ohi, koska Fendtillä 
ei ollut tarjolla uusiin liittovalti-
on maihin isoja raakoja vetokonei-
ta kuten amerikkalaisilla. Pienissä 
teholuokissa hinta ratkaisi kaupat 
Belarusten, Ursusten ja Zetorien 
hyväksi. 

Pienimmillään tuotanto oli 
vuonna 1993, jolloin Fendt valmis-
ti vain 6696 traktoria; menneen 
vuosikymmenen keskiarvo oli yli 
10 000 traktoria vuodessa. Tämä 
johti rankkaan saneeraukseen, jol-
laisia oltiin nähty kaikissa trakto-
rifirmoissa noina ankeina aikoina. 
Selviytymiskeinoja mietittiin. Yh-
tiössä oli pantu paljon painoa tuo-
tekehitykseen ja tilannetta haluttiin 
parantaa esittelemällä niin paljon 
uusia mielenkiintoisia ja myyviä 
malleja kuin mahdollista.

Agritechnica-näyttely 1993 oli 
paikka, missä Fendt kävi vastais-
kuun. Se esitteli uudet mallisarjat 
500 ja 800 sekä hydropneumaatti-
sen etuakselijousituksen. Tämä joh-
ti 50 km/h -traktoriluokan syntyyn. 
Samalla esiteltiin uusi pyöristetty 
ohjaamotyyppi. Uusi 800-sarja oli 
tähdätty suurtiloille ja etenkin liit-
tovaltion tuoreisiin itäisiin osiin.

Deutz ja Mercedes-Benz olivat 
perustaneet yhteisyrityksen turva-
takseen saksalaisen "Trac"-moni-
toimitraktorin jatkuvuuden. Yhteis-

työ ei kuitenkaan tuottanut tuloksia 
ja Fendt valmistautui täyttämään 
tämän aukon omalla "Trac-mal-
lillaan" Xylon. Se tuli virallisesti 
markkinoille vuonna 1995, mutta 
varsinainen jymypaukku oli por-
taattoman Vario-voimansiirron 
esittely. Fendt oli kehittänyt tätä 
ratkaisua liki 15 vuotta. Se oli roh-
kea teko, sillä aikaisemmat por-
taattomat voimansiirrot maatalo-
ustraktoreissa olivat epäonnistu-
neet ja käyttäjille oli syntynyt terve 
epäluulo.

Varion kehittäminen vahvisti 
1950-luvulla valitun strategian toi-
mivuuden, voimansiirrot tehdään it-
se ja moottorit ostetaan ulkoa.  Läk-
syt oli tehty kunnolla ja osoittautui, 
että Variolla voidaan pelata samalla 
tai pienemmällä polttoaineenkulu-
tuksella kuin täyspowershiftillä ja 
kun työn kuvaan tulee kuljetusta, 
matalalla kierrosluvulla käyvä moot-
tori säästää 50 km/h nopeudella tun-
tuvasti polttoainetta.

  
Osaksi AGCOa
Hermann Fendt kuoli vuonna 1995 
ja tämän jälkeen Fendtin omistus 
oli jakaantunut Xaver ja Hermann 
Fendtin perikunnille. Vielä elossa 
ollut Paul Fendt omisti enää vain 
kourallisen osakkeita. Nyt johta-
minen ja omistus olivat täysin eril-
lisiä asioita. Vuonna 1994 Fendtin 
toimitusjohtajaksi oli tullut Georg 
Gickeleiter Claasilta, sitä ennen hän 
oli toiminut John Deerellä. 

Heinäkuussa 1996 valmistui 
500 000. Fendt-traktori. Saman 
vuoden lopulla Saksassa uutisoi-
tiin, että Fendtin perikunta haluaa 
myydä firman. Tämä tapahtui toi-
mivan johdon tietämättä. Myyntiä 
hoiti Deutsche Bank omistajien toi-
meksiannosta. Marraskuun lopulla 
kävi selville, että ostaja oli amerik-
kalainen AGCO-konserni.

Seuraavan vuoden Agritechnica-
näyttelyssä Fendt ja AGCO pokka-
sivat DLG-kultamitalin Vario-vaih-
teistosta. AGCO virtaviivaisti yhtiö-
tä. Asuntovaunubisnes myytiin pois 
ja Bäumenheimin tehdas profiloitui 
ohjaamotehtaaksi. Samalla liputet-
tiin yhä selvemmin Deutz-moot-
toreiden puolesta: 300-sarja varus-
tettiin Deutz-moottorein. Fendtin 
moottoripolitiikka perustui 1950-
luvulta saakka ulkopuolelta ostet-
tuihin koneisiin. Hovihankkijana 
oli MWM:n eurooppalainen haa-
ra, joka joutui 1980-luvulla Deut-
zin omistukseen. Valmetin moot-
toritoimittaja Brasiliassa MWM do 
Brasil oli pitkään itsenäinen, mutta 

Favorit-sarjan traktori 60-luvun lopulta. Fendtin ominaisuuksiin oli tullut tur-
biinikytkin ja tiheäportainen synkronoitu vaihteisto.

Vuonna 1980 esitelty Farmer 300-sarja on ollut menestyksekäs. Sitä on kehi-
tetty pienin askelin neljännesvuosisadan ajan.
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Seppo Nykänen

Heinätyökoneista erityisesti 
pyöröpaalain on herkkä pa-
lamaan. Rasvainen ja kuiva 

heinämuhju ja laakerivaurio ovat 
tuhoisa yhdistelmä. Ketjujen voi-
teluun käytetty öljy imeytyy paa-
laimen sopukoihin kertyneeseen 
heinään ja laakerivaurion aiheut-
tama kuumentuminen sytyttää sen 
helposti. Sammuttaminen onkin 
sitten toinen juttu, yleensä muka-
na kuljetettavat sammuttimet eivät 
tahdo riittää, eikä kunnolla vauhtiin 
päässeeseen rasvapaloon tahdo aut-
taa vesikään.

Varmin tapa ehkäistä palon syt-
tyminen on pitää kone puhtaana. 
Helpoiten se käy paineilmalla. Pai-

nepesuri on paalaimen huono lai-
tepaalaimen puhdistukseen, sillä se 
vain siirtää moskaa paikasta toiseen. 
Kova painesuihku myös vaurioittaa 
helposti laakereita ja ketjuja. Tar-
peeksi tehokkaalla paineilmakom-
pressorilla puhdistus käy nopeasti 
eikä laakerivaurion vaaraa ole toisin 
kuin painepesuria käytettäessä.

Talvisäilytykseen
Työkauden loputtua on aika tehdä 
perusteellisempi puhdistus ja siinä-
kin paineilma on paras vaihtoehto. 
Ilmalla saadaan kaikki kolot puhdis-
tettua. Painepesurilla pestäessä mär-
kää moskaa on vaikea saada pois 
kaikista koloista. Tällöin märkä hei-
nä jää muhimaan ja ruostuttamaan 
konetta. Lisäksi se homehtuu ja ho-
mepöly on tunnetusti vaarallista.

Paineilmalla ylimääräinen tavara 

lähtee pois helposti. Samalla kuiten-
kin osa heinään imeytyneestä öljys-
tä jää koneen runkoon. Vaikka kone 
ei näytäkään puhalluksen jälkeen 
kovin puhtaalta, öljy kuitenkin suo-
jaa sitä. Paineilmalla saadaan lisäksi 
puhallettua suojaöljy puhdistuksen 
jälkeen koneeseen.

Välipuhdistus
Puhdistimme paalain-käärin -yh-
distelmän ensimmäisen sadon kor-
juun jälkeen Kaeser 76 -kompresso-
rilla, jossa on tuottoa 7,6 kuutiota 
minuutissa. Puhallusteho oli vähin-
täänkin riittävä. Puhallussuutin teh-
tiin kahden metrin mittaisesta vesi-
johtoputkesta, jonka pää litistettiin. 
Puhallussuuttimen on oltava riittä-
vän pitkä, jotta sillä pääsee kaikkiin 
koloihin ja puhallettava tavara ei 
lennä silmille.

Puhdistukseen kului aikaa puo-
lisen tuntia ja sen aikana päästiin 
eroon heinän muroista. Tämän jäl-
keen koneen huoltaminen on mu-
kavampaa.

Koska kompressoria ei löydy 
omasta takaa, se vuokrattiin raken-
nuskonevuokraamosta. Vuorokau-
sivuokra on melkoisen suolainen 
näin isolla koneella, mutta saimme 
neuvoteltua hintaa alhaisemmaksi, 
koska todellinen käyttöaika jäi vä-
häiseksi. Pienemmän koneen, jota 
aluksi pyysimme vuokralle, hinta 
olisi ollut noin 40 euroa. Tälle ko-
neelle hintaa kertyi 80 euroa.

Nykyään myös länsitraktoreissa 
alkaa olla paineilmalaitteita ja niil-
lä voi tehdä päivittäistä puhdistusta 
kriittisimmistä kohdista, silloin ei 
rakenteisiin pääse kertymään mas-
saa niin paljon. r

Puhallus suojaa paalaimen

Huolto ja korjaus

Puhallus lennättää tavaraa, puhdistajalla on oltava ainakin silmä- ja kuulosuojaimet sekä 
mielellään myös hengityssuojain homepölyn varalta.

Öljyä ja kuivaa heinää: tästä kun pääsee palo alkamaan, niin riittää kuskilla 
kiirettä. 

Etenkin yhdistelmäpaalaimissa on todella vaikeasti puhdistettavia paikkoja, 
ennen puhdistamisen aloittamista kannattaa purkaa suojapeltejä pois niin 
paljon kuin mahdollista.
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Hannu Koivisto

Kauhavalaisella Arto Vuori-
järvellä on vinssi aina val-
miina lähtöön. Keskimäärin 

kaivinkone on kuivilla tunnista 
kolmeen kestävällä vinssauksella. 
Vanhan ruotsalaisen Rottnen päälle 
tehty vinssi on monella työmaal-
la jättänyt epäilijöiden leukaluut 
loksalleen. Vuorijärvi ei ole vielä 
koskaan poistunut työmaalta epä-
onnistuneena. Aina on tositoimin-
taa tarjolla. "Olisi mielenkiintoista 
joskus tietää missä vinssin rajat 
menevät" hehkuttaa yrittäjä, joka 
on aina valmiina lähtöön.  

Omatekoinen vinssi  
kestää
Vinssiä pyörittää hydraulimootto-
ri. Moottorin jälkeen voima välit-
tyy 7,5-kertaisen  vaihdelaatikon 

kautta kahdelle kulmavaihteelle, 
joiden välityssuhde on 90:1. Jos 
voima ei piisaa, niin blokipyörien 
kautta voima lisääntyy ja vauhti hi-
dastuu. Yksi blokipyörä tuplaa voi-
man. Blokipyöriä on lavetin kyy-
dissä useita, mutta kahta enempää 
ei ole vielä tarvittu. Teoreettinen 
vetotehon maksimi on 400 tonnia, 
siis 20 kappaletta 20-tonnista kai-
vinkonetta!

Vinssi on järjestyksessä toinen. 
Ensimmäinen oli rakennettu trak-
torin päälle. Olosuhteet ovat usein 
niin pehmeät, ettei traktorin veto-
kyky riittänyt. Tulevien vetourakoi-
den helpottamiseksi Vuorijärvellä 
on haaveena hankkia alustakoneek-
si kahdeksanpyöräinen Valmet. 

Ensimmäinen vinssi hajosi, kos-
ka kulmavaihteita oli akselin toi-
sessa päässä vain yksi. Voimat oli-
vat niin suuret, että 55 000 markan 

kulmavaihde hajosi. Tämä tapahtui 
pisimmällä vinssauskeikalla (joka 
kesti kuusi päivää). 

Toinen vinssi on alkuperäisen 
hitsauksen jäljiltä kestänyt niin hy-
vin, ettei sitä ole tarvinnut mistään 
paikata. Vetolenkit, vaijerit ja sak-
kelit ovat raskaassa vedossa kui-
tenkin kulutustavaraa. Vinssauksen 
suurin ongelma on se, että uusista 
koneista puuttuvat vetopisteet mel-
kein kokonaan.

Taksat 
kohtuullisia
Toiseen vinssiin tulikin sitten kak-
si kulmavaihdetta. Enää ei synny 
vääntöä, mutta Vuorijärvi on var-
ma, että tämänkin vinssin rajat tu-
levat joskus vastaan. Yhdellä kei-
kalla väki tuumasi, ettei tuollaista 
konetta kannata edes lavetilta ottaa 
– tuollaisella ei uponnutta kaivu-

ria ylös saada. Miehillä oli takana 
jo kahden viikon taistelu kahdella 
kaivinkoneella ja kahdella pillarilla. 
Urakoinnin tuloksena uponnut ko-
ne oli liikahtanut muutaman sen-
tin. Vuorijärvi oli tuumannut, että 
hyvä jos ei onnistu, nähdään aina-
kin missä raja tulee vastaan. "Eihän 
tässä kuinkaan ole käynyt, lasku-
tan pelkät matkat ja menen takai-
sin", totesi Vuorijärvi. Miehet olivat 
kuitenkin tuumanneet, jotta koite-
taan edes. Kaivinkone tuli 60 met-
rin matkan tunnissa kuiville. Ylei-
sö (jota on aina paikalla) palkitaan 
usein näyttävällä vedolla. Vedettä-
vä kone saattaa piirtää maan sisäl-
lä viivaa kolmessa metrissä puomi 
maassa kymmeniä metrejä. Se on 
aina mielenkiintoista katseltavaa, 
kun voima jyllää. 

Vetokeikat ovat kestäneet tun-
nista kahteen. Vuorijärven taksa on 

Vinssillä koneet kuiville
400 tonnin vetovoimalla

hyötyyn nähden varsin maltillinen. 
Lähtö on satasen, tehollinen työ-
tunti 200 e ja matkat 1,20 e/km. 
Hinnat ovat verottomia. Keikkoja 
kertyy vuodessa parikymmentä ja 
maineen kasvaessa niiden määrä 
on lisääntymään päin. 

Vetovoima vaati  
ankkurointia
Voimaa on paljon ankkuroitavak-
si. Koneen takaosassa on ankku-
rilevy, joka imeytyy maahan sitä 
voimakkaammin mitä kovempaa 
vedetään. Veto kohdistuu pääasi-
assa ankkuriin ja itse vinssiin. Yh-
dessä Vuorijärven sadoista työku-
vista on koneen takapää ilmassa, 
sillä silloin maa oli niin kova, että 
levy ei uponnut. Kun voimaa väli-
tetään blokipyörän kautta, täytyy 
vaijeri ankkuroida toiseen paik-
kaan. Normaalisti ankkurina on 
kaivinkone tai kaksi. Joskus pitää 
kaivinkonekin ankkuroida pilla-
riin tai kaivaa maan sisään. 26 
milliä paksua vaijeria on sata met-
riä. Järeän omatekoisen sakkelin 
avulla sitä voidaan jatkaa aina 180 
metriin saakka.

Ensimmäinen komento työ-
maalle tultaessa on karkottaa ylei-
sö kauemmaksi. Vuorijärvi ku-
vaa katselijoita pelottomiksi. "Jos 

vaijerin päälle pääsisi seisomaan, 
moni kiipeäisi sinne katsomaan."  
Jos vahinko sattuu, niin vauri-
ot eivät ole ennalta arvioitavissa. 
Yhden kerran vaijerin päästä läh-
tenyt 61-kiloinen blokipyörä lensi 
kymmeniä metrejä kajahtaen ank-
kurilevyyn asti. 

Vuorijärvi epäilee, ettei Rott-
nen takaosan rautaverkko kykene 
suojaamaan hyttiä vahingon sat-
tuessa. Riskit ja vaaramomentit 
on tiedostettava ja vakuutusten 

pitää olla kunnossa. Vastuuvakuu-
tus tosin korvaa vain kolmannelle 
osapuolelle aiheutuneet vahingot.  
Työn teettäjää vakuutus ei koske.  
Vastuu työn vaaroista on työn 
teettäjällä.

Arto Vuorijärvi on monen alan 
yrittäjä. Rekalla vedetään muuta-
kin kuin vinssiä. Kuljetukset ovat 
yksi toimiala. Pajatoiminta kattaa 
perävaunujen, lietevaunujen, la-
vettien, kantoharojen valmista-
misen ja monimuotoisen korjaus-

toiminnan. 
Vetokeikalle yleismies-Vuorijär-

vi on aina valmis, kun soitto tulee. 
Viimeksi lähtö tuli kahdelta yöl-
lä. Vetotehtävät on työlistalla yk-
kösasia ja suuren mielenkiinnon 
kohde. "Niin tärkeää hommaa ei 
olekaan keskeytettäväksi, ettenkö 
olisi kymmenen minuutin kulues-
sa soitosta jo matkalla".  

Arto Vuorijärven saa keikalle 
numerosta 0400-577109. r

Vanhan Rottnen olemus hämää. Konetta päivitellään vaatimattomaksi ennen hommia. Vetoshown jälkeen epäilijät ovat vaiti.

Rautakaan ei ole ikuista. Järeätkin sakkelit ovat kulutustavaraa vetohommissa.

Hydraulimoottorista lähtee uskomaton voima, kun välityssuhde on 90:1.
Vetopisteet ovat varsinkin uusien koneiden ongelma. Vaijeri pitää saada johon-
kin kiinni jotta voidaan vetää. Vetopäässä on kaiken oltava järeää.
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Hannu Niskanen

Traktorityyppien määrä mark-
kinoilla kasvaa koko ajan. 
Osaltaan valikoimaa kasvat-

taa moottoritehojen nousu eli te-
hohaitari laajenee. Tuoteperheisiin 
kehitellään myös eri varustelutaso-
ja, jotka halutaan nimetä. Mallien 
erottaminen toisistaan ja etenkin 
vastaavankokoisista kilpailijoista on 
yhä vaikeampaa.

Tämän jutun tarkoituksena on 
avata eri valmistajien tyyppimer-
kintälogiikkaa ja verrata niiden sel-
keyttä. Kuvituksena on kuitenkin 
nostalgisia tuotteita 1950-luvun lo-
pulta lähtien.

Vuonna 1996 suomalaisista trak-
toritaulukoista saattoi laskea, et-
tä maassa oli kaupan 12 traktori-
merkkiä, joilla oli tarjolla yhteen-
sä 150 mallia. Kymmenen vuotta 
myöhemmin eli tämän vuoden hel-
mikuussa merkkejä oli tarjolla 13, 
mutta malleja peräti 265.

Mielenkiintoista on myös se, 
että vuoden 1996 traktorimer-
keistä täsmälleen samalla nimellä 
oli jäljellä seitsemän, aakkosjärjes-
tyksessä Belarus, Case IH, Fendt, 
JCB, John Deere, Massey Fergu-
son ja Zetor. Nimenmuutoksia oli 
tällä välin tapahtunut neljä: Fia-
tista ja Fordista oli tullut Fordin 
sininen New Holland, Valmetis-
ta Valtra ja Ursus esiintyy nimel-
lä Chrystal. Kubota on siirtynyt 
pikkutraktorien liigaan ja uusina 
merkkeinä Suomen markkinoille 
on tullut tarkastelujaksolla sinän-
sä tunnetut Deutz-Fahr, Same ja 
McCormick.

Tyyppimerkinnän  
perusperiaatteita
Tyyppimerkintä on tärkeä, koska se 
on osa tuotteen tyyppihyväksyntää. 
Samalla tyyppimerkinnän muotoi-
lu viestii kunkin firman ajatteluta-
paa ja strategiaa. Tyyppimerkintään 
kuuluu pääosana tuotemerkki eli 
brändi. Tämän jälkeen seuraa tar-
kempi määre. Usein on ollut tapa-

na antaa eri malleille tai mallisar-
joille lempinimi, jota voidaan kut-
sua alabrändiksi. Hyvä esimerkki 
oli BM-Volvon mallit Buster, Boxer 
ja Bison.

Toinen tapa on käyttää nume-
roita ja kirjaimia määrittelemään 
tuote. Klassinen tapa on ollut käyt-
tää moottoritehoa tyyppimerkin-
nän numerona. Lisämäärityksiä on 

saatu kirjaimin. Klassinen esimerk-
ki olkoon Zetor 25 A. A-malli oli 
se matala ja nopea, K oli hidas ja 
korkea.

Kun malleja on tullut lisää, uusi-
en loogisten tyyppinimien keksimi-
nen on yhä vaikeampaa. Lempini-
men eli alabrändin käyttö pääbrän-
diä seuraavana määreenä on ongel-
mallista. Alabrändi syö pääbrändin 

arvoa. Esimerkiksi Valmet Mega 
8400 muuttui käyttäjien suussa Me-
gaksi. Samaan aikaan Claasilla oli 
Mega-puimurisarja.

Monta brändiä ja monipuolis-
ta tuotevalikoimaa tarjoavat yhtiöt 
pyrkivät erottelemaan eri tuotelin-
jat vaikkapa kirjaimin. New Hol-
landilla kaikkien traktoriperheiden 
nimet alkavat T:llä, sitten tulee pa-
ri kirjainta lisää. Numero ilmoittaa 
pyöristetyn bruttotehon.

Etenkin amerikkalaiset käyttä-
vät nelinumeroisia lukemia ja Dee-
ren koneet ovat kuusi-, seitsemän- 
ja kahdeksantonnisia. Numero on 
symbolinen, mutta toiseksi viimei-
nen numero on tärkeä, sillä se ker-
too tuotesukupolven.

  
Viisitoista merkkiä
Tähän tarkasteluun on koottu 15 
Euroopassa myytävää traktori-
merkkiä. Näistä kaikkia ei myydä 
Suomessa, mutta muutamat ovat 
miltei kotiovella kuten Claas (en-
tinen Renault). Joku saattaa har-
kita vaikkapa Landinin ostoa va-
pailta markkinoilta. Nyt lähdem-
me ruotimaan eri tyyppimerkin-
tämuotoja.

John Deere, New Holland, Mas-
sey Ferguson ja Valtra eivät käytä 
alabrändejä. Suoraan tehoon si-
doksissa olevia merkintöjä käyt-
tävät Case IH, Deutz-Fahr, JCB, 
Lamborghini, Landini, McCormick, 
New Holland, Same, Steyr, Valtra 
ja Zetor eli kaksi kolmasosaa tuo-
temerkeistä.

Kun teholukemia nykyään ilmoi-
tetaan sekä nettotehoina (lähinnä 
ECE R24) että bruttotehoina (ISO 
14396), on mielenkiintoista tietää, 
kumpaan mittaustapaan tehoa il-
moittava numero perustuu.

ECE-R24, DIN tai ISO-netto-
tehoa käyttävät Deutz-Fahr, John 
Deere, JCB, Same ja Zetor eli kol-
masosa merkeistä. Vastaavasti ISO 
14396 -normia käyttävät Case IH, 
Landini, McCormick, New Hol-
land, Steyr ja Valtra lukuun otta-
matta uusinta N-sarjaa, josta anne-

Tyyppimerkinnät ovat 
melkoista sekamelskaa

Tuotemerkki on tärkeä, osa 2

taan myös nettotehot. Fendtin mer-
kintätapa viittaa epäsuorasti netto-
teholukuihin (ECE-R24).

Jatkuvuutta ja ennustettavuut-
ta tyyppimerkinnöissä on etenkin 
Fendtillä, John Deerellä ja Massey 
Fergusonilla. On myös olemassa 
vaikeaselkoisia tyyppimerkintöjä, 

kuten New Holland TN65SA, Ze-
tor Forterra II 11741, Lamborghi-
ni Gran Prix Target 95 ja Case IH 
JX1070U Maxxima. Vastaavasti yti-
mekkäitä nimiä ovat JCB Fastrac 
2140, Massey Ferguson 8480 ja 
Valtra A95.

Seuraavassa tarkastellaan lähem-

min eri tarktorimerkkien tyyppi-
merkintälogiikkaa. Tarkasteluun on 
valittu eri malliperheiden tyypillisiä 
edustajia.

Case IH
Brändin Case IH lisäksi esiintyy 
alabrändejä, kuten Magnum ja Ma-

xxum, jotka muuntuvat vielä kir-
jainyhdistelmiksi MXM ja MXU. 
Koneen kokoa merkitään likimain 
tehoa noudattavalla numerolla, 
mutta esimerkiksi CVX:n ja JXU:n 
numeroon eteen lisätään vielä yk-
könen, mikä vaikeuttaa numeroi-
den vertailua keskenään.

Timanttisarjan Fiat 415 vuodelta 1963. Brändi on pantu kylkeen varsin työ-
konemaisesti, luku 15 tarkoitti Timanttisarjaa ja nelonen noin 40 hv:n tehoa. 
Nykyiset New Hollandin merkinnät perustuvat kirjainten ja tehoa ilmaisevien 
numeroiden yhdistelmiin.

Kuvasarjan vanhin kone on Deutz D30 1950-luvun lopulta. Tyyppimerkintä 
on looginen, 30 hv:n dieseltraktori. Lisämääreenä on "Luftgekühlt" eli ilma-
jäähdytetty.

Fordin tyyppimerkintä oli ole-
massa olonsa aikana nelinu-
meroista amerikkalaista perin-
nettä. Nimi oli suurikokoisena 
kyljessä.

Amerikkalaista muotoilua Doncasterista Englannista vuodelta 1971. IH:n logo 
on komeasti keulassa, International-nimi kyljessä. Tyyppimerkintä 454 viittaa 
tehoon ja sylinterilukuun.
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2000, 3000 ja 8000 kolme nollaa 
korvataan teholukemalla.

John Deere
JD:n nimeämissysteemi on selkeä 
ja jatkuva. Se alkoi mallisarjoista 
6000 ja 8000. Sitten tuli kymppi-
sukupolvi 6010 ja nyt kaksikymp-
pinen sulkupolvi. Seuraava on 30-
sukupolvi. Samoissa tonnisarjois-
sa sukupolven edellinen numero 
osoittaa traktorin tehon suhteel-
lista asemaa mallisarjassa. S ja SE 
ovat hieman sekaisia: S tarkoittaa 
kahdessa mallissa lisätehoa kulje-
tusmoodissa, SE vastaavasti ma-
talalla spesifikaatiolla toimitettua 
mallisarjaa. Huomattavaa on, että 
JD ei harrasta alabrändejä. Deere 
käyttää ECE-R24 -normia.

Lamborghini
Lamborghinin systeemi on vaikea-
selkoinen, tosin alabrändit, kuten 
Gran Prix, ovat ilmeisesti jäämässä 
pois, mutta R-sarjojen moninaisuus 
hämmentää. R6.7 on CVT-mallisar-
ja. Teholukemat  antavat kuitenkin 
informaatiota sekamelskan sisällä.

Landini
Landini käyttää systemaattisesti 
alabrändejä. Niiden nimet vaih-
tuvat Legendiä lukuun ottamatta 
usein, joten mallisarjojen hahmot-
taminen on vaikeaa. Numerot ovat 
suoraan tehoja.

Massey Ferguson
MF ei käytä alabrändejä, mutta 
esimerkiksi voimansiirron omi-

Claas
Claas-brändin lisäksi käytössä on 
alabrändiejä: Celtis, Ares, Atles… 
Kolminumeroisen luvun ensim-
mäinen numero kuvaa mallisarjan 
kokoa ja keskimmäinen numero 
koneen kokoa omassa perheessään. 
Areksen mallisarjat 500, 600 ja 800 
tulevat GIMA:n voimansiirtoper-
heistä. Viimeinen luku kuusi on 
tuotesukupolvea kuvaava numero, 
parannettu malli lienee seitsemän. 
Tämä ei ole huonoimpia järjestel-
miä. Claas ilmoittaa tehot ISO-nor-
min mukaisesti.

Deutz-Fahr
Brändin takana on alabrändi, se 
on melkein pelkästään Agrotron. 
Numero määräytyy tehon mukaan 
paitsi CVT-malleissa TTV, joissa 

teholukeman edessä on ykkönen. 
Tämä on varsin ymmärrettävä jär-
jestelmä.

Fendt
Fendtin järjestelmä on selkeä, kun-
han vanhat Farmer-alabrändillä 
lisätyt mallit poistuvat käytöstä. 
Tyyppinumero muodostuu malli-
sarjasta 400, 700, 800 tai 900 ja sii-
hen lisätään teho kymmeninä he-
vosvoimina (deka hv). Tällä tavoin 
teholuku on suuntaa-antava. Fendt 
ilmoittaa tehon ECE-R24 -normin 
mukaan. Selkeys sallii lisämääreet, 
kuten TMS, kokonaisymmärrettä-
vyyden heikentymättä.

JCB
Fastrac on vahva alabrändi, se me-
nee jopa JCB:n ohi. Mallisarjat ovat 

brändi ja merkintä                  sarja        koko            lisämääre 

Massey Ferguson

2400 (2430, 2435…) - 30, 35, 40 

4400 (4435–4455) - 35, 45, 55 

5400 (5425–5465) - 25, 35, 45, 55, 60, 65 

6400 (6645–6470) - 45, 55, 60, 70 

7400 (7465–7495) - 65, 75, 80, 85, 90, 95 

8400 (8450–8480) - 50, 60, 70, 80 

McCormick

C-Max (C60 Max… ) C teho: ISO -Max  

CX 75, 85, 95, 105 CX teho: ISO 

MC 95, 105, 115 MC teho: ISO 

MC Power6 120, 135 MC teho: ISO Power6 

MTX 120–200 MTX teho: ISO 

ZTX 230–280 ZTX teho: ISO 

New Holland

TN-A (TN60A…) TN teho: ISO A 

TND-A (TN60DA…) TN teho: ISO DA 

TNS-A (TN60SA…) TN teho: ISO SA 

TD-D (TD80D…) TD teho: ISO D 

TL-A (TL70A…) TL teho: ISO A 

TS-A (TS100A…) TS teho: ISO A 

TM (TM120–TM190) TM teho: ISO 

TVT (TVT135–TVT190) TVT teho: ISO 

TG (TG230–TG285) TG teho: ISO 

Same

Argon Classic 55, 70 Argon teho: ECE Classic 

Dorado 56, 66, 76, 86 Dorado teho: ECE

Explorer 75 T, 85 T, 95 T Explorer teho: ECE T 

Explorer Classic 75, 95 Explorer teho: ECE Classic 

Explorer 85, 95 Explorer teho: ECE

Silver 85, 95, 105, 110, 
115, 130 

Silver teho: ECE

Iron 130, 150 Iron teho: ECE

Iron 175 S Iron teho: ECE S 

Diamond 215, 265 Diamond teho: ECE

Steyr

Kompakt 300 (360, 370, 
375) 

Kompakt 
3+teho ISO 

9000 M (9080 M…9100 
M) 

9(0)+teho: 
ISO M 

4000 Profi (4100, 4115) Profi 4+teho: ISO 

Profi (6115, 6125, 6135) Profi 6+teho: ISO 

6000 CVT 
6+teho: ISO 
CVT 

Valtra

A75, 85, 95 A teho: ISO 

6000 (6200–6400) 200/300/400 

6050 HiTech (6250–6850) 250–850 HiTech 

T120, T130-190 T teho: ISO 

S240, S280 S teho: ISO 

N91-N141 N teho: ECE 

Zetor

Proxima 6421/6441, 
8421/8441 

Proxima teho+vetotapa+sukupolvi 

Forterra II 8641–11741 Forterra II teho+vetotapa+sukupolvi 

brändi ja merkintä                  sarja        koko            lisämääre 

Case IH

MX Magnum 230 MX 
Magnum

230 teho: ISO 

MXM Maxxum 120 MXM 
Maxxum

120 teho: ISO 

CVX1135 CVX1135 teho: ISO 

JX1070U Maxxima Maxxim
A

JX1070U teho: ISO 

Claas

Celtis 400 (426,436,446,456) Celtis 2,3,4,5 

Ares 500 (546, 556, 566) Ares 4,5,6 

Ares 600 (616, 656, 696) Ares 1,5,9 

Ares 800 (816, 826, 836) Ares 1,2,3 

Deutz-Fahr 

Agroplus 60, 70, 80… Agroplus teho: ECE 

Agrotron 90, 110–150 Agrotron teho: ECE 

Agrotron TTV 1130... Agrotron 
TTV 

1+teho: 
ECE 

Fendt

Farmer Farmer deka hv S

Farmer 400 Vario (409, 
410…) 

Farmer deka hv Vario 

700 Vario TMS (711, 712…) Vario deka hv TMS 

900 Vario TMS (916, 920…) Vario deka hv TMS 

JCB 

Fastrac 2140 Fastrac 2+teho: DIN

Fastrac 3190, 3220 Fastrac 3+teho: DIN

John Deere

5020 (5620,5720,5820) - 6,7,8 

6020 (6020, 6120–6920S) - 0–9   S 

6020SE (6020SE–6620SE) - 0–6   SE 

7020 (7720,7820, 7920) - 7,8,9 

8020 (8120–8520) - 1–5 

Lamborghini 

Crono Target 55, 70 Crono teho: ECE Target 

Gran Prix Target 75,95 Gran 
Prix 

teho: ECE Target 

R2 (R2.56–R2.86) R2 teho: ECE

R3 T 75, 85, 95 R3 teho: ECE T 

R3 (R3.85, R3.95) R3 teho: ECE

R4 (R4.85–R4.110) R4 teho: ECE

R5 (R5.115, R5.130 R5 teho: ECE

R6 (R6.130, R6.150) R6 teho: ECE

R6.7 (R6.150.7...) R6 teho: ECE .7 

R7 (R7.175, R7.200 R7 teho: ECE

R8 (R8.215, R8.265) R8 teho: ECE

Landini

Vision 85, 95, 105 Vision teho: ISO 

Alpine 65, 75, 85 Alpine teho: ISO 

Powerfarm 60,75–105) Powerfarm teho: ISO 

Mythos 105, 115 Mythos teho: ISO 

Legend 125, 135, 145–185 Legend teho: ISO 

Starland 210, 240, 270 Starland teho: ISO 

Nuffield/Leyland muutteli tyyppimerkintälogiikkaansa useita kertoja suhteel-
lisen lyhyen kukoistuksensa aikana. Tässä on mallia 1970-luvulta, jolloin en-
simmäinen numero tarkoitti vetotapaa, 2 = 4 x 2 ja 85 moottoritehoa. Kyljessä 
oli teksti Synchro, joka voitanee lukea alabrändiksi.

Vuonna 1963 esitelty MF:n Satasarja oli menestys. Tämä satakolmiviitonen oli 
MF 35:n seuraaja. Firman logo on keulassa, brändinimi hopeisen viivan päällä ja 
tyyppinumero varsin korostetusti pyöreässä rasiassaan. Nykyisin MF:n  merkinnät 
ovat nelinumeroisia ja sataluku ilmaisee sukupolven, nyt nelonen on valttia.

John Deerellä on ollut nelinumeroiset tyyppimerkinnät. Tämä malli 2140 on 
vuodelta 1983. Sen jälkeen tonnisarjoja on nostettu numeroissa ylöspäin ja 
aloitettu uudet merkinnät 90-luvulla. Nykyisessä JD:n logiikassa ensimmäinen 
numero merkitsee mallisarjaa, toinen tuotteen asemaa mallisarjassa ja kolmas 
sukupolvinumeroa. Nyt JD on vaihtamassa kakkossukupolvesta kolmossukupol-
veen. Deerellä vihreä-keltainen väritys on olennainen osa brändiä.
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naisuuksilla on kauppanimet, esi-
merkiksi Dynashift. Tonnisarjat 
edustavat jatkuvuutta 6100, 6200, 
6400/8100, 8200, 8400. Teholuke-
maa ei käytetä, vaan kahdella jo-
ko nollaan tai viitoseen päättyväl-
lä numerolla määritellään mallin 
suhteellinen paikka sarjassa. Tämä 
on selkeä ja periaatteessa joustava 
järjestelmä, koska se antaa 19 eri 
mallimahdollisuutta. Sukupolvea 4 
käytetään mainonnassa X400. Seu-
raava lienee X500-sarja. MF käyttää 
ISO-normia.

McCormick
Kirjainyhdistelmät ovat vaikeasel-
koisia ja logiikan päättely niistä on-
gelmallista. Numero viittaa teholu-
kemaan, mutta ei tarkasti.

New Holland
Kirjainyhdistelmät ovat vaikea-
selkoisia ja T toistuu turhaan (se 
on pakollinen traktoreiden erot-
tamiseksi muusta konetarjonnas-
ta). Numero on viitteellinen ISO-
teholukema. Varsinkin pienten 
mallien monet kirjaimet perässä 
sekoittavat määritteen. Merkille 
pantavaa on, ettei New Holland 
käytä alabrändejä. TG-sarja on nyt 
korvautunut uudella nelinumeroi-
sella merkinnällä vanhojen isojen 
Fordien tapaan. Saattaa olla, että 
vanha järjestelmä palaa myös mui-
hin malleihin.

Same
Same käyttää alabrändejä. Eten-
kin alapäässä sarjan tunnistaminen 
on vaikeaa. Teholukemat ovat viit-
teellisiä, ne perustuvat ECE-R24 -
normiin.

Steyr
Steyrin mallimerkinnöissä 9000 M 
-sarja pudonnee pian pois. Jäljelle 
jäävät alabrändit Kompakt ja Pro-
fi. CVT on pikemminkin määrite. 
Tyyppimerkintä syntyy Kompaktia 
lukuun ottamatta sylinteriluvusta ja 
teholukemasta.

Valtra
Valtran mallistossa on kolmea ni-
misukupolvea, tuhatlukuja, kirjain 
plus teholuku ja uusimpana kirjain 
ja teholukema kymmeninä hevos-

voimina sekä sukupolvinumero.
Kirjain- ja moottoritehon liki-

arvomerkintään siirryttiin S-sarjan 
yhteydessä. Järjestelmä on sinänsä 
selkeä, mutta N-sarjan kohdalla ol-
laan siirrytty tarkennettuun järjes-
telmään. Moottoritehoa ilmaistaan 
kymmeninä hevosvoimina ja netto-
tehona. Viimeinen numero on suku-
polvinumero eli kyseessä on ykkös-
sukupolvi AGCO:n aikana. Esimer-
kistä käyköön  vaikkapa C120- tai 
M120-mallin samantehoinen seu-
raaja, joka kulkee nyt nimellä N111. 
Kaksi ensimmäistä numeroa tarkoit-
tavat nettotehoa noin 110 hv ja vii-
meinen numero ykkössukupolvea. 
Seuraava sukupolvi ristittäneen kak-
koseksi. Samantapainen systeemi oli 
Valmetilla käytössä 60-luvun lopul-
ta pohjoismaiseen traktoriin saakka.

Zetor
Zetor käyttää alabrändejä. Tyyppi-
numero muodostuu teholukemas-
ta (ISO 2288 -nettoteho), sitä seu-
raa kakkonen tai nelonen riippuen 
vetotavasta. Forterra II on vain ne-
livetoinen. Viimeinen numero on 
sukupolvinumero.

Mitä opimme?
Traktorinmyyjille pitää nostaa hat-
tua, jos he kymmenen vuoden ku-
luttua hallitsevat nämä erilaiset jär-
jestelmät käytettyjen traktoreiden 
kaupassa. Sama koskee varaosa-
myyjiä ja huoltomiehiä. Luultavas-
ti Darwinin kehitysopin mukainen 
"luonnollinen valinta" pätee tällä-
kin alalla. Selkeästi erottuvat brän-
dit ja niiden selvästi merkityt tuot-
teet säilyttävät arvonsa. r

Volvo BM T700 Turbo tuli markkinoille vuonna 1976. Brändinimi oli korostetusti 
esillä. Tyyppimerkintälogiikka vaihteli noin 10 vuoden jaksoin. Se pysyi kolmi-
numeroisena aina vuoteen 1978 saakka, jolloin systeemiin tuli neljä numeroa. 
Tätä ei kuitenkaan kestänyt pitkään, koska bisnes siirtyi Valmetille.

Zetorin uudistetun sukupolven kakkosversio 4511. Vuonna 1963 tulleet 3011, 
4011 ja 5011 korvautuivat malleilla 3511, 4511… Keulassa on Z-kokardi, 
tyyppimerkintä on pantu suoraan brändinimen yhteyteen. Zetor tunnetaan 
runsaasta numeroinnistaan. Nykyään numeroita on viisi peräkkäin.

Valmet on pyrkinyt pelkistettyyn brändin ja tyyppimerkintöjen esitykseen. Brän-
dinimi oli 02-sarjassa edessä suhteellisen suurena, mutta tyyppimerkintä huo-
miota herättävän suurena molemmin puolin keulaa. Tyyppimerkintälogiikassa 
oli tehoa kymmeninä hevosvoimina ilmoittava numero sekä sukupolvinumero 
02.  On mielenkiintoista, että N-sarjan kautta Valtra on palannut lähes samaan 
1970-luvun logiikkaan, tosin mallisarjat ovat lisääntyneet ja sen takia numeron 
edessä käytetään perhekirjainta: A, N, T…


