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Red Wind Iwan

Belarus tunkee 
pullingradoille

Belaruksesta pulling-traktorin ra-
kentaneet Haapalan miehet eivät 
ole aivan tuntemattomia alan pii-
reissä, sillä Raimo Haapalan poika 
Lasse ajoi viime vuonna 2500-ki-
loisten  farmiluokassa pronssil-
le. Piiskattavan Lassella oli komea 
Majori.  Lasse jatkaa edelleen-
kin kisaamista, mutta isänkin piti 
päästä mukaan. Vain vetotraktori 
puuttui.

Litrat ja huumori ratkaisivat
Raimo mietti sopivaa aihiota su-
per farmi 3000-luokkaan. Sään-
nöt rajaavat koneen nelisylinteri-
seksi ja korkeintaan 5,5 -litraisek-
si. Silmiin osui Keltaisessa Pörs-
sissä ilmoitus vuoden 1966 malli-
sesta Belkusta, jossa olisi valmiina 
4,75 litran nelonen. Ja samallahan 
radalle saataisiin uutta väriä ja pil-
kettä pullingväen silmäkulmaan.  
Jo samana päivän aihio oli pajan 
pihassa ja heti kohta alkoi MTZ 
50:n uusi elämä ja Red Wind Iwa-
nin synnytys. 

Vaihteisto ja voimansiirto käy-
tiin läpi ja ne havaittiin kunnolli-
siksi. Kytkin parannettiin 14-tuu-
maiseksi sintterikytkimeksi. Seu-

raavaksi oli vuorossa moottori, 
josta oli tarkoitus ottaa hieman 
enemmän hevosia kuin alkuperäi-
set 60. 

Ensimmäiseksi litratilavuutta 
kasvatettiin 5,3 litraan suurenta-
malla porausta. Sopivat sylinteri-
putket löytyivät Scaniasta. Seuraa-
vaksi oli vuorossa mäntien etsintä. 
Lopulta Bedfordin 116,4 milliset 
männät tuntuivat olevan lähim-
pänä aiottuja mittoja. Mutta pet-
tymys tuli siinäkin. Pari milliä lii-
an alhaalle männän pää kaikesta 
huolimatta jäi. Eihän siinä autta-
nut kuin höylätä lohkosta vastaa-
vasti perin millin lastu pois, jol-
loin puristussuhde saatiin halu-
tulle tasolle.

Kovaa näverrystä
Kun lohko oli kasassa, oli aikaa 
paneutua venttiilikannen työstä-

miseen. Alkuperäiset venttiilit oli-
vat kovin tukkoiset, joten Raimo 
päätti avartaa hengitystä oikein 
isän kädellä. Nyt pakokaasut häi-
pyvät 52-millisen venttiilin kaut-
ta ja uutta ilmaa ammennetaan 54 
milliä halkaisijaltaan olevan vent-
tiilin välistä.  

Raimo kertoo avarrustyön ol-
leen jännää, sillä koko ajan arvel-
lutti, mitenkähän paksulti naapu-
rin valurit ovat vesikanavat aika-
naan tehneet. Mutta rautaa on-
neksi oli sen verran, että reikiä ei 
tullut lisää ja kansi pysyi kasassa 
uusillakin venttiileillä.

Volvo Pentan koneessa palvellut 
turbo asennettiin varmistamaan 
Belaruksen riittävä hengitys. Ah-
topaineeksi Raimo on kaavaillut 
neljää baria, mutta nähtäväksi jää, 
kuinka siihen päästään.

Ruiskutuspumppu on Lassen 

käsialaa. Viime kesän farmiluo-
kasta saatujen kokemusten mu-
kaan evään pitäisi riittää pykälää 
järeämmällekin koneelle.

Viime kesän opit ovat olleet ko-
vaa valuuttaa Belariuksen teke-
misessä. Lassen koneessa ei aluksi 
meinattu saada ahtopaineita nou-
semaan millään. Kun tähän löytyi 
konstit, niin letkut ja putket alkoi-
vat irtoilla toisistaan. 

Päätymistä super farmi 3000-ki-
loisiin Raimo perustelee puhtaasti 
hinnalla. Tässä luokassa on mah-
dollista kisata menestyksekkääs-
ti edullisellakin vehkeellä, kun-
han remontit vaan pystyy itse te-
kemään. 

Tulevan kauden tavoitteita Rai-
mo ei ole vielä lyönyt lukkoon, 
mutta ainakin pari koukkupistet-
tä siintää Räyringin miehen mie-
lessä.  n

Pullingissa on totut-
tu näkemään etupäässä 
länsimerkkejä, muuta-
maa Ursusta ja Zetoria 
lukuun ottamatta. Ensi 
kaudelle valkovenäläis-
merkki kuitenkin ot-
taa pontevan askeleen 
kohti vetoratoja, kun 
Vetelin Räyringissä 
Raimo Haapalan pa-
jalla valmistunut MTZ 
50  asettuu vaunun 
eteen.

n   Visa Vilkuna

Olisipa tällaisia kelejä pitkin kesää, niin mukavahan sitä olisi Ivanilla vaunua kiskoa, miettii Raimo Haa-
pala kevään auringonpaisteessa.
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SM-Kisat kesällä 2009
6.06.  Piikkiö    
13.06.  Nurmes  
21.06.  Haapajärvi     
4.07.  Alahärmä     
18.07.  Tyrnävä 

Eurocup
Eurocupia ajetaan ETPC:n antaman tiedon mukaan  
seuraavasti:
24.5.   Bryne Norja
6-7.6.  Bearnay, Ranska
14.6.   Made, Hollanti
11.7.   Putten, Hollanti 
25.-26. 7 Herning, Tanska 
23.8.   Bouconville, Ranska 
29.30.8.  Gt.Eccleston, Englanti  
21.9.   Bettborn, Luxemburg

EM-kisat järjestetään 12.9. Hollannin 
Bakelissa

Härmän harjoitusvedot 
lupaavat hyvää kautta

Osalle uutuuksia testipäivä tuli 
hieman liian aikaisin, sillä mielen-
kiintoisia vetotraktoreita jäi har-
mittavalla tavalla talleihin, kun 
ruuvaaminen oli vielä hieman 
kesken. Huhujen mukaan uutta ja 
päivitettyä konetta tulee radoille 
ihan mukavasti.

Tarkka katsastus
Ennen varsinaista treenaamista 
Euroopan Tractorpulling kattojär-
jestön ETPC:n hollantilainen tar-
kastaja Mick Bouwhuizen katsasti 
lavetin. Uusien sääntöjen vaatimat 
muutokset ovat teettäneen lujasti 
muutostyötä etupäässä painolaa-

tikon hallintaan. 
Lavetin vastuumies Vesa Räisä-

nen Kempeleestä kertoi, että tal-
ven mittaan on tehty työtä satoja 
tunteja, jotta uudet turvamäärä-
ykset täyttyisivät. Painolaatikon 
liikkumista ja ketjuakseleiden lii-
kettä seurataan useammalla sen-
sorilla. Jos jotain poikkeavaa il-
menee, lavetti lyö automaattisesti 
kaikki jarrut päälle. Lavetin etuosa 
on tehty 50, 60 ja 80-millisistä si-
säkkäin asennetuista putkista, jota 
krymppääntyvät hallitusti, jos laa-
tikko jostain syystä yrittää karata 
vetotraktorin päälle.

Mick Bouwhuizen kertoi kat-
sastaneensa tänä keväänä seitse-
män lavettia ja vielä olisi pari jäl-

jellä. Mies harmitteli katsastajien 
vähyyttä, sillä hän on Euroopan 
pohjoisin katsastaja. Pohjoismai-
hin olisi erittäin tärkeä saada aina-
kin yksi ETPC:n lavettikatsastaja.

Kesäviikonloput lavettikuskina 
Euroopan radoilla kulkevan Mickin 
mielestä paras pohjakoulu tarkasta-
jalle on lavettikuskina toimiminen. 
Siinä työssä ymmärtää niin lave-
tin teknisen toiminnan, kuin kaikki 
turvallisuuteen liittyvät seikat.

Läpi meni
Martti Nissilän ja ja Vesa Räisä-
sen lavetti meni läpi katsastukses-
ta muutamin korjauskehotuksin. 
Tappokatkaisijalle tulevan vaije-
rin toimintaa tuli tarkentaa, vara-

Uusittu lavetti käyttöön

pyörä panna paikoilleen ja vaunun 
kylkeen on merkittävä vaihdekaa-
vio.  Kaikki korjausta vaatineiden 
kohteiden parannusasiat käytiin 
yhdessä läpi, ja jopa toteutuksia 

suunniteltiin yhdessä valmiiksi. 
Tässä mielessä katsastajan toimin-
ta oli esimerkillistä. Samalla kertaa 
Bouwhuzen katsasti minipullerei-
den lavetinkin. Valitettavasti pai-
kalla ei ollut yhtään miniä, jotta 
lavettia olisi päässyt testailemaan 
tosioloissa.

Farmit, super farmit ja pro 
stockit vetivät lavettia koko ilta-
päivän. Rata oli kovassa, mutta 
erittäin pölyävässä kunnossa. Pie-
nihokkisilla renkailla vetäville sf 
ja ps-luokan koneille rata taisi ol-
la liian kuiva. Maatalousrenkailla 
ajava farmiluokka näytti viihtyvän 
radalla paremmin.

Merkillepantavaa on myös voi-
mallinen panostus vetotraktorei-
den ulkonäköön. Kauniisti ja kek-
seliäästi maalailtuja ja tuunailtuja 
koneita on mukava katsella.

Koko Eurocup kolmella koneella
Eurocupiin osallistuvan Herlevit 
ajavat eurocupia kolmella koneel-
la. Norjan Eurocup-kisaan läh-
töä tehneet Sigma Power ja Doris 
näyttivät olevan erinomaisessa is-
kussa. Radan huono pito vaikutti 
varmasti siihen, että Herlevit jätti-
vät testauksen yhteen vetoon. Do-
ris oli vielä pelkällä maalipinnal-
la talven mittavan runkoremontin 
jäljiltä, mutta viimeistään Norjas-
sa kone on yhteistyökumppanien 
teipeillä fiksattuna.

Herlevin tiimin neljäs trakto-
ri, myynnissä oleva Countdown 
nähtäneen kotimaan kisoissa, sillä 
osa SM- ja EC-kisoista on harmit-
tavasti päällekkäin. 

Vetojen pituudesta ja koneiden 
käynnistä päätellen Suomeen on 
tulossa kunnollinen pullingkesä. 
Koneita on tulossa muutamia li-
sää ja tietotaito kuskien ja mekaa-
nikkojen parissa on parantunut, 
joten näyttävyyttä viidessä SM-ki-
sassa varmasti riittää. n

Lauantaina 16. toukokuuta Härmän pullingra-
dalla Kauhavalla järjestettiin testipäivä, minkä ai-
kana itse kukin sai vetää uudistettua lavettia niin 
monesti kuin halusi. Paikalle oli tullut parikym-
mentä vetäjää, joiden kalusto oli pääasiassa tut-
tua viime kaudelta.

Visa Vilkuna

Super farmin 3500 -kiloisissa 
ajava Ville Pitkämäki luottaa Yön 
Timoon. Koneen maalaus ei jätä 
arvailujen sijaa sille, mistä päin 
traktori on kotoisin.

FTPA:n presidentti Tiina Herlevi, ETPC:n katsastaja Mick Bouwhui-
zen ja lavetin vastuumies Vesa Räisänen käyvät läpi lavettia pikkutar-
kan huolellisesti.
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Tiesitkö, että useissa tapauksissa vuotava jäähdytin 
saadaan kuntoon vaihtamalla siihen kotimainen 
kupari-messinki -kenno. Soita ja kysy lisää! 
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