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Isotov-suihkumoottori 
apulaitteineen.

Tyrnäväläisen Bad Boy:n moottori on 
Rolls Royce Merlin. Moottorityyyppiä 
käytettiin brittiläisissä Spitfire ja Hurri-
cane-hävittäjissä.

Tanskalainen Fightning Star kulkee lentokoneesta peräisin olevan 
tähtimoottorin voimalla

Suurimman 4,5 t Modified -luokan voitti Green Fighter. Siinä on 
kolme Allinson V12-lentokonemoottoria , joista jokainen kehittää 
3000 hv.

Miekat auroiksi

Sotakoneiden 
"kierrätysmoottorit" 
jylläävät Modified 
-luokissa
Aikanaan armeijan käyttöön suunniteltujen 
moottoreiden kierrätys on suosittua useissa luo-
kissa. Se ei ole ihme, sillä suunnittelulähtökohta 
on sama: voimaperäinen eteneminen – paluusta 
ei niin väliä.

   uolevi oristo Saksalainen Iwan on varustettu kolmella suihkuturbiinilla. Suihku-
moottorit käynnistetään Audin 5-sylinterisellä bensiinimoottorilla.

Toisen maailmasodan peruja ole-
vat Allison V-12 lentokonemoot-
torit alkavat jo maailmallakin 
käydä harvinaisiksi ja ovat kalliita. 
Niinpä monen rakentelijan matka 
suuntautuukin itään, josta taka-
vuosina pystyi hankkimana "yksi-
tyistettyjä" komponentteja sopu-
hintaan. Eksoottisin vaihtoehto 
on helikopterin suihkumoottori, 
jossa on valmiiksi roottorin pyö-
ritykseen tarkoitettu voimansiirto. 
Tehoa löytyy 1500–2500 hevosta 
per moottori. Voima puhuu, kun 
suurimassa luokassa samaan run-
koon asennetaan jopa neljä suih-
kuturbiinia. 

Traktoriksi Modified-luokan 
laitteet tunnistaa suurista takapyö-
ristä. Vetokisoissa suihkumootto-
rin etuna on mahtava vääntömo-
mentti alakierroksilla. Maatalo-
uskäytössä suihkuturbiinin edut 
ovat laajassa mitassa kokeilemat-
ta. Ajatustenvaihto Härmä Pulling 
ry:n edustajien kanssa synnytti 
mielenkiintoisen sovellutusidean, 
joka tosin on kokeilematta. Suih-
kumoottorilla varustettua trak-
toria voitaisiin luomuviljelmällä 
käyttää sekä rikkakasvien että tu-
holaisten torjuntaan – vetokouk-

kuun kytkettäisiin rikkaäes ja tur-
biinien poistovirtauksella voitai-
siin kirvat ja kärpäset puhaltaa 
naapuriviljelmälle asti!

Tractor Pulling EM-kisat Tanskan 
Herningissä
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Prostock luokan voittaja Matti Herlevi ja hopeamies Pekka Herlevi. 
Tractor Pulling on koko perheen urheilua!

Tulikohan kiertokangelle ahtaan paikan kammo?
Green Spiritin voimansiirto särkyi kesken vedon ja meni jumiin. 

Kaivuri taluttaa kilpavälinetta varikolle hammashoitoon.

Kylmäkäynnistys ei ole tiukkaan virititetyn Prostock-luokan trak-
torin vahvimpia puolia. Kylmän koneen imuilmaa lämmitetään aluksi 
"toholla", kunnes moottori lämpiää ja jaksaa käydä omin avuin tyhjä-
käyntiä. Matti Kangas lämmittää, Johanna seuraa silmä tarkkana.

Tractorpullingin EM 2007 Tanska

Tiukkaa tunnelmaa varikolla ja katsomossa
uolevi oristo
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