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Allgaier AP17 system 
Porsche
   Kimmo Kotta
Sitten 50-luvun on traktorivalmistajien parissa 
käynyt melkoinen kato. Osa tehtaista on lope-
tettu yritysfuusioiden yhteydessä, mutta mon-
ta yritystä on ”kuollut länkiinsä”. Jatkuvuus ei 
aina ole ollut kiinni laadusta, tekniikasta, eikä 
edes hinnasta. Hyvänä esimerkkinä länsisaksa-
lainen Allgaier / Porsche, jolla joskus näytti ole-
van edessään loistava tulevaisuus.  

Teknistä etumatkaa
George Allgaierin v. 1906 Hattenhofeniin perus-
tama yritys teki aluksi yksinkertaisia työstöväli-
neitä, I maailmansodan aikaan mm. kanuunoita. 
Vuonna 1918 firma muutti Uhingeniin, missä al-
koi järeämmän kaluston tuotanto. Kauppoja saa-
tiin Ranskaan ja Belgiaan, myös Saksan 30-luvul-
la kasvanut autoteollisuus tarvitsi työstökoneita. 
II maailmansodan jälkeen asiat mutkistuivat, sil-
lä voittajavaltiot eivät olleet suopeita metalliteol-
lisuudelle, poikkeuksena maatalouskonetehtaat. 
Allgaierin pojat Erwin ja Oskar Allgaier halusi-
vat kokeilla traktoriteollisuutta. Hanketta auttoi 
alkuun Erwinin appi Carl Kaelble, joka oli vuo-
desta 1908 lähtien tehnyt Kaelble-kuorma-autoja 
ja tienrakennuskoneita, myöhemmin traktoreita-
kin. Kaelble antoi vävylleen 1-sylinterisen diesel-
moottorinsa ja traktorisuunnittelijaksi insinööri 
Paul Strohhäckerin.

Proto valmistui v. 1946, sen palkkirungolle 
oli asennettu makaavasylinterinen, kiehutus-
jäähdytteinen etukammiodiesel, teholtaan 18 hv. 
Moottorin takana oli poikittainen vaihteisto, jol-
le voima siirtyi kiilahihnoilla. Traktorin merkiksi 
tuli Allgaier 18R (robust=vankka). Vuonna 1948 
tehtiin 80 traktoria, seuraavan vuoden aikana jo 
500. Pian R18:n jatkoksi tuli tehokkaampi R22. 
Vuonna 1950 valmistui kokonainen mallisto; 
A22, A30 ja A40, tehot vastasivat mallinumeroin-
tia. Kahdessa suurimmassa oli 2-sylinterinen All-
gaier-diesel normaalilla nestejäähdytyksellä sekä 
pitkittäinen vaihteisto, pienin malli oli vanhaa 
tyyppiä. Myyntiluvut eivät kuitenkaan kasvaneet, 
Allgaier tarvitsi jotain uutta.

Tilanteen pelasti Ferdinand Porsche, joka et-
si valmistajaa Volksshlepper:illeen (kansantrak-
tori).  Porsche oli  30-luvun puolivälissä Hitlerin 
pyynnöstä kehittänyt Volkswagenin (kansanau-
to), projektin jatkoksi Porsche ehdotti myös hal-
van ja hyvän kansantraktorin valmistusta. Joh-
tajahan innostui: Waldbröl:iin piti rakentaa teh-
das, joka tuottaisi alussa 100 000, myöhemmin 
300 000 traktoria vuodessa. Tehdasta ei koskaan 
tehty, mutta traktorisuunnitelma valmistui. Pro- 
toissa käytettiin monia rakenne- ja moottori-
vaihtoehtoja, parhaiten toimi 2-sylinterisellä 
ilmajäähdytteisellä etukammiodieselillä varus-

tettu perinteinen versio. Monelta uudelta trak-
torimieheltä paloi kytkimiä, tämän takia trakto-
rin suunnittelusta vastannut Ferdinand Porsche 
jr. lisäsi vauhtipyörän yhteyteen turbiinikytki-
men, joka suojasi levykytkintä.

Sodan jälkeen Porsche olisi ryhtynyt traktori-
tehtailijaksi, mutta valvojat suosivat raaka-aine- 
ja toimintalisenssejä myöntäessään ennen vuot-
ta 1939 aloittaneita tehtaita, näin estettiin liialli-
nen innokkuus traktoritehtailuun. Porsche pääsi 
v. -49 Allgaierin kanssa sopimukseen traktorinsa 
valmistuksesta, myöhemmin vastaava paperi teh-
tiin itävaltalaisen Hofherr-Schrantz AG:n kanssa.
Uusi Allgaier AP17 esiteltiin vuoden 1950 DLG-
näyttelyssä, seuraavalla viikolla tuli 5 000 tilausta, 
eli enemmän kuin siihenastinen tuotanto.

Traktorissa riitti hyviä puolia; bloki, vaihteisto- 
ja akselikotelot olivat kevyttä erikoisalumiinia, 
traktori pyörähti paikallaan, maavara oli korkea 
jne. AP17-traktoria alettiin tehdä entisten mal-
lien ohessa, uusi kokoonpanolinja rakennettiin 
pommituksessa tuhoutuneeseen Dornier-lento-
konetehtaaseen Manzeliin. Vuonna 1951 AP17-
mallia parannettiin muutamasta paikasta, hyd-
raulinen nostolaite tuli vakiovarusteeksi. Mallisto 
uudistui vuosina 52–53, AP17 ja vesijäähdytteiset 
mallit vaihtuivat uudentyyppisiin ja -näköisiin 
traktoreihin, jotka olivat 1–4 -sylinterisiä ja 12–
44 -hevosvoimaisia. Allgaier ei kuitenkaan jatka-

nut traktorivalmistusta kuin vuoteen -56 saakka, 
jatkossa firma keskittyi entistä tiukemmin metal-
lintyöstökoneisiin, joita se tekee vieläkin. Trakto-
rituotantoa jatkoi Mannesmann AG:n omistama 
Porsche-Diesel Motorenbau GmbH, merkiksi 
vaihtui Porsche ja väri vihreästä ja oranssista pu-
naiseen. Uudella firmalla ei ollut mitään tekemis-
tä Porsche-autoja valmistaneen yhtymän kanssa. 
Porsche-traktoreidenkin tuotanto päättyi heikon 
kannattavuuden takia jo v. 1963.

Hankkijan kirjavaa valikoimaa
Allgaier saatiin heti tuoreeltaan Hankkijan rivei-
hin, neljän muun merkin jatkoksi. Tuontisään-
nöstelyvuosien aikaan myytiin yhteensä vajaat 
400 Allgaieria, joista AP17-mallia 353 kpl. Hank-
kijan traktorimyynti oli tuohon aikaan Zetorin 
varassa, jota meni samaan aikaan lähes 8 000 ko-
netta, Massey-Harrisin, Oliverin ja BMB-Presi-
dentin tuonti pysyi Allgaierin tavoin vaatimatto-
missa lukemissa.

AP17 oli vielä osittain raakile, mutta kaiketi 
kehityskelpoinen, koska moni viljelijä vaihtoi 
sen myöhemmin niinikään Hankkijan myyn-
nissä olleeseen Porscheen. Kummankin merkin 
mainittavin etu oli ilmajäähdytys, suurpiirtei-
simmät traktorimiehet kun saattoivat jäädyttää 
traktorinsa moottorin säännöllisesti ensimmäis-
ten pakkasten tullessa.

 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot Allgaier AP17 
Moottori 2-syl. 4-t ilmajäähdytteinen etukammiodiesel kansiventtiileillä, 18 hv/ 

2000 r. Syl. läpimitta 90 mm, iskunpituus 108 mm, kokonaisisku-
tilavuus 1,374 l, puristussuhde 19:1. Bosch-ruiskutuspumppu keski-
pakosäätäjällä, moottoriöljynpuhdistaja (sentrifugi). Sähköjärjestelmä 
Bosch 12V, laturin teho 75W, starttimoottori 1,8hv, hehkutulpat. 

Voimansiirto Turbiinikytkin ja kuiva 8" 1-levykytkin. Suorahampainen siirtopyörä-
vaihteisto 5+R, nopeudet 2,9 - 23,0 km/h. Vähennyspyörästössä 
ulkopuolinen lieriövälitys, tasauspyörästönlukko. VOA 540 r/min, 
ajovoimanotto erillisellä akselilla, hihnapyörä 150 mm x 220 mm, 
1350 r/min, keskivoimanotto niittokonetta varten 1400 r/min. 
Mekaaniset rumpujarrut, joita voidaan käyttää ohjausjarruina. 

Hydrauliikka Kampiakselin pyörittämä mäntäpumppu, suurin paine 124 aty, 
nostoteho 930 kg, 2-toiminen. 

Pyörät Edessä 5.00 x 16, takana 8.00 x 24. 
Täytösmääriä Moottori 6 l, voimansiirto 13 l, vähennyspyörästöt 2 x 1,2 l, 

hydrauliikka 2,5 l, polttoainesäiliö 26 l. 
Mittoja Pituus 2560 mm, akseliväli 1520 mm, leveys 1525 mm, korkeus 

1645 mm, maavara 385 mm, paino vakiovarusteilla 1108 kg. 
Lisävarusteita 8.00 x 20, 8.00 x 32- tai 10 x 28-takapyörät, etulokasuojat, paripyörät, 

ulosottokäyttöinen renkaantäyttölaite, puolitelat, ohjaamosuoja, 
erilaisia vetolaitteita, hedelmätarhasuojukset, keskiniittokone, vinssi. 

Hinta 480 000 mk vuonna 1953, mikä vastaa n. 13 560 € v. 2008 rahassa. 
Valmistaja Allgaier Maschinenbau G.M.B.H. 
Valmistusaika 
ja -paikka 

1949-53, Uhingen, Länsi-Saksa. 
Valmistettu yhteensä 9452 kpl. 
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l  Grassland 2009 7.5.  Bath & West   
               Showground, Englanti
l  Agrorama 8.–10.5. Ateena, Kreikka
l  Ligna 18.–22.5.  Hannover, Saksa
 
Kesäkuu
l  Elmia Wood 3.–6.6. Jönköping, Ruotsi
l  Masiina 2009 5.–7.6. Honkajoki
l Interles 23.–26.6. Pietari, Venäjä

Heinäkuu
l Royal Show  7.–10.7.   Stoneleigh Park
l  Farmari 2009 30.7.–2.8. Kokkola 

Elokuu
l Agrokomplex 20.–23.8. Nitra (Slovakia)
l Bioenergy 2009 31.8.–4.9. Jyväskylä

Tulevia  
näyttelyjä ja 
tapahtumia

Lisätietoja mm.
www.koneviesti.fi/uutiset_ja_tapahtumat/
Ulkomaisten näyttelyjen tiedot on kerätty ulkomaisten 
messujärjestäjien luetteloista. Emme vastaa mahdolli-
sista muutoksista tai virheistä. Ennen näyttelymatkaa 
tiedot kannattaa varmistaa näyttelyorganisaatiolta.

KV7 7.5.2009

Ryhmäesittelyssä: Moottorisahat, raivaussahat, 
sähkösahat ja mönkijät

Teemana haja-asutusalueen jäteveden käsittely

Kokeilussa  
Fendt 310 Vario


