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Insinööri Max Eyth vaikutti vahvasti euroop-
palaisen maatalouden koneellistumiseen. Olles-
saan vuosina 1861–1882 englantilaisen Fowler-
höyrytraktoritehtaan palveluksessa, Eyth kehitti 
höyryauramenetelmään kyntötyötä huomatta-
vasti nopeuttaneen ja helpottaneen tasapainoau-
ran. Kallis ja melko kömpelö menetelmä ei yleis-
tynyt muualla kuin Englannissa ja Saksassa, ja 
sielläkin vain suurimmilla tiloilla, mutta se oli 
ensiaskel kohti koneellista maataloutta.

   Kimmo Kotta

Vuoden 2007 Agritechnicassa oli 
ensimmäistä kertaa oma vanhojen 
koneiden osasto. Hallin numero 
16 toiseen päätyyn oli koottu sup-
pea, mutta hyvin tasokas otanta 
saksalaisessa maataloudessa eri ai-
kakausina käytetyistä traktoreista. 

Veteraanikoneiden näyttävään 
läsnäoloon oli syynsä, sillä vuon-
na 2007 tuli kuluneeksi 100 vuot-
ta saksalaisen traktoriteollisuu-
den alkamisesta (Deutz ja Stock). 
Toisena teemana oli DLG-seuran 
perustaja Max Eyth, jonka kuole-
masta tuli edellisenä vuonna kulu-
neeksi niin ikään 100 vuotta.

Eyth oli kekseliäs konemies, 
mutta myös lahjakas taidemaa-
lari ja kirjailija. Aiheet tauluihin-
sa ja romaaneihinsa hän sai pit-
kiltä ulkomaanmatkoiltaan. Eyth 
matkaili myynti- ja opetustehtä-
vissä mm. Egyptissä, Amerikassa, 
Venäjällä ja Perussa. Englannissa 
ollessaan Eyth ihastui Kuninkaal-
liseen Maatalousseuraan ja päätti 
perustaa vastaavanlaisen yhtymän 
heti Saksaan palattuaan. Deut-
sche Landwirtschaft Gesellschaft 
(saksalainen maanviljelysseura) 
eli DLG aloitti toimintansa 1885. 
Eyth toimi seuran johtajana en-
simmäiset 11 vuotta. 

Agritechnicaan oli koottu run-
saasti tietoa Eythin värikkääs-
tä elämästä. Kircheimin mu-
seolta oli saatu lainaksi Fowlerin 
2-konejärjestelmä, johon kuu-
lui kaksi 19-tonnista Fofler AA4 
-höyrytraktoria ja Eythin kehittä-
mä 4-siipinen Kemna-tasapaino-
aura. 

Vuosina 1836–1906 elänyt saksalainen Max Eyth oli etevä koneinsinöö-
ri, pätevä kauppamies sekä lahjakas taidemaalari ja kirjailija. Oltuaan pari-
kymmentä vuotta englantilaisen Fowler-yhtymän palveluksesssa, Eyth pa-
lasi Saksaan ja perusti DLG-maatalousseuran vuonna 1885. Aluksi DLG-
nimisenä aloittanutta Agritechnica-messuja on järjestetty koko seuran 
122-vuotisen historian ajan.

Max Eythin kehittämän tasapainoauran ansiosta höyryvoimalla 
kyntäminen yleistyi etenkin Saksassa ja Englannissa. Menetelmässä 
peltolohkon laidoilla olevat höyrytraktorit vetelivät vinsseillään edes-
takaisin suurta paluuauraa, eikä lähes 20 tonnia painavien traktorei-
den tarvinnut ajaa upottavalla pellolla. Neljäsiipinen Kemna-tasapai-
noaura vuodelta 1919 painaa työkunnossa 4000 kg. Koneen suurin 
pituus on 9,3 m. Kynnöstä tuli hyvänä päivänä 10 hehtaaria.

Max Eyth ja 100 vuotta saksalaisia traktoreita

Monilahjakas 
reissumies

Lähes Hannoverin keskustassa, Linden kau-
punginosassa, tehtiin vuosina 1912–1971 Ha-
nomag-traktoreita. Aluksi keskityttiin pelkästään 
kyntämiseen soveltuneisiin moottoriauroihin. 
Vuonna 1924 valmistui ensimmäinen WD 26 -pyö-
rätraktori. 4,25-litraisen 4-sylinterisen kaasutin-
moottorin teho on 26 hv / 1100 r/min, traktorissa 
on vaihteita 3+R ja painoa 1950 kg.

Stock ja Deutz olivat Saksan ensimmäisiä vaka-
vasti otettavia traktorivalmistajia, molemmat 

saivat ensimmäiset moottoriauransa 
markkinoille vuonna 1907. Stock 

-telatraktoreita valmistettiin vuo-
sina 1925–1935, pyörätrakto-
reita vuosina 1935–1942. Ku-
van 1920-luvulta peräisin olevaan 

1,25-tonniseen Raupenstockiin 
on myöhemmin vaihdettu 2-sy-
linterinen Deutz 

-diesel.

Maailman ensimmäinen 
täysverinen dieseltraktori 

valmistettiin Italiassa vuon-
na 1927. Moottoritilavuudel-

taan 12,7-litraisessa 40 hv:n 
Cassanissa on kaksi makaavaa 

sylinteriä. Paineilmalla käynnis-
tettävän moottorin suurin kier-
rosluku on 450 r/min. Vuonna 

1942 valmistaja vaihtoi yhtiömuo-
toa ja uudeksi merkiksi tuli SAME.
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Saksalaisista traktorivalmistajista Hanomag siirtyi ensim-
mäisten joukossa dieselkantaan. Vuodesta 1931 lähtien yhty-
mä käytti kaikissa traktoreissaan pelkästään dieseleitä. K50 
-telatraktori esiteltiin vuonna 1933. Kone oli tuotannossa 
melko vähäisillä muutoksilla 1950-luvun alkuun asti. 5,2-lit-
rainen, 50 hv:n nelosdiesel käynnistetään bensiinillä. Traktori 
painaa päälle 4,5 tonnia.

Lanz valmisti lähes kaikkea maataloudessa tarvittavaa, 
mutta 1930-luvulla ykköstuotteeksi nousivat hehkukuulasy-
tytteiset Lanz Bulldog -traktorit. Yksisylinterinen kaksitahti-
moottori heijattiin pyörimään ohjauspyörän avulla, käynnis-
tystä varten hehkukuula piti lämmittää puhalluslampulla. Ku-
van 10,2-litraisen Bulldogin takapyörissä on paripyörien kes-
kiöt, joihin levikevanteet renkaineen ruuvataan kiinni.

Sota-aikaan moni saksalaismerkki valmisti puukaasumal-
leja, joissa käytettiin häkäpöntön heikohkon tehon takia po-
raukseltaan suurempia moottoreita. Vuoden 1943 Hanomag 
R40H:ssa on 507 cm³ suurempi moottori kuin normaalimal-
lissa. VIISIvaihteinen ja 3750 kg painava traktori liikkuu par-

haimmillaan 21,8 km/h.

11-hevosvoimainen Deutz F1M Bauernschlepper (Ta-
lonpoikaisvetäjä) oli maailman ensimmäinen sarjatuo-
tettu kevyt dieseltraktori. Vuonna 1936 markkinoille 
tullut yksisylinterinen nelitahtidiesel painaa 1080 kg. 
Koneeseen sai lisävarusteena kumipyörät, ulosotto-

akselin, keskiniittokoneen ja sähkövalot.

Ritscher N14 vuodelta 1938 on varustettu bensiinikäynnis-
teisellä Yksisylinterisellä Kämper-dieselillä, jonka teho on 14 
hv. Vaihteistossa kolme nopeutta välillä 4,1–12 km/h. lisävarus-
teena VOA 540 r/min. Kolmipyörätraktori painaa 1140 kg. Rit-
scherin telatraktorituotanto alkoi jo 1920-luvulla, mutta sotien 
jälkeen ykkössijalla olivat pyöräkoneet. Vuoteen 1961 mennes-
sä tehtiin yhteensä noin 7700 Ritscher-traktoria.
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