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Näyttelyn järjestää International 
Agri-Center, tapahtumapaikka-
na on Heritage Complex-nimisen 
opetus- ja museokeskuksen yhtey-
dessä oleva 32 ha:n laajuinen näyt-
telykenttä. Veteraanikonemessut 
pidetään huhtikuussa, jolloin kes-
kisen Kalifornian helteet ovat vielä 
jokseenkin siedettäviä (20–30° C). 
Viime keväänä näyttely oli avoin-
na 18–19 huhtikuuta.

Tapahtuma on eräs alansa suu-
rimmista koko USA:ssa, näytteil-
leasettajia on 800–900, traktorei-
ta, moottoreita ja työkoneita yli 
2000. Päivittäiseen koneparaatiin 

osallistuu päälle 400 ajoneuvoa. 
Muita oheistapahtumia ovat ve-
teraanikoneiden non-stop -huu-
tokauppa, puutarha- ja tavallisten 
traktoreiden vetokilpailu, lasten 
polkutraktorikilpailu, museoau-
tokokoontuminen ja lauantaina 
järjestettävä suuri grilli-ilta count-
ry-yhtyeineen. Näyttelyssä vierai-
lee 60 000–70 000 maksanutta asi-
akasta, suurin osa Kaliforniasta, 
mutta osa hyvinkin pitkien mat-
kojen takaa.

California Antique Farm Equip-
ment Show on suuri mutta toimi-
va tapahtuma, mihinkään ei ole 

pitkiä jonoja, palvelu pelaa ja ra-
hastuksen maku puuttuu. Keli 
on lähes 100 % varmuudella hy-
vä, joskin eräänä vuotena hirmu-
myrsky pisti edellisenä iltana pai-
kat sileiksi. Silloinkin toiminta jat-
kui: talkoolaiset saivat yön aikana 
kaiken kuntoon. Vapaaehtoisten 
määrä onkin huomattava, Inter-
national Agri-Centerin toimin-
taan osallistuu n.1200 talkoolais-
ta, veteraanikonetapahtuman jär-
jestelyissä on mukana lähes koko 
joukkue. 

Myös nuoret harrastavat
Näyttelykoneet olivat erinomai-
sessa kunnossa. Suurin osa oli en-
tisöityjä, mutta olipa joukossa hie-
noja alkuperäiskuntoisia koneita 
lähes 100 vuoden takaa. Koneiden 
parissa hääri yllättävän runsaasti 
nuoria, jopa tyttöjä. Heidän teke-
misiinsä suhtaudutaan kannusta-
vasti, eikä suinkaan vähättelevän 

torjuvasti, niin kuin meillä koto-
Suomessa luvattoman usein kuu-
lee tehtävän. Kaliforniassa museo-
koneharrastus ei ole K-50 -mer-
kinnällä varustettu! Paraatin li-
säksi traktorit liikkuivat alueella 
omia aikojaankin, mutta runsaas-
ta yleisömäärästä huolimatta nii-
tä ei koettu uhkaksi. Toki nyt kau-
punkiliikenteeseenkin tottuneet 
ihmiset osaavat väistää äänekästä 
konetta, varsinkin kun nopeudet 
ovat alhaiset. Mitkään maanton-
kimiset eivät olleet alueella mah-
dollisia, mikä oli vahinko, olihan 
paikalla valtava määrä puskutrak-
toreita. Myllyt, sahat sekä puima-
koneet kuitenkin pyörivät. Seu-
raava kuvasarja antanee pientä 
viitettä kalifornialaisesta masinis-
mista.  n

Tapahtumajärjestäjän nettisivut 
löytyvät osoitteesta 
www.antiquefarmshow.org. 

Kalifornian Tularessa on vuodesta 1993 lähtien 
järjestetty amerikkalaisen maatalouden konehis-
toriaa esittelevä California Antique Farm Equip-
ment Show.

n   Kimmo Kotta

Yhteensä 32 hehtaarin laajuisella näyttelykentällä on runsaasti sisätiloja, sade on olematon uhka, mutta hurjimmillaan vajaan 40 asteen hel-
teillä ne ovat tarpeellisia varjopaikkoja. Kuvassa telttahalleista suurin, 122 m pitkä ja 46 m leveä Pavilion C. Suurin kiinteärakenteinen halli on 
Farm Credit Dairy Center, jonka mitat ovat 40 x 166 m.

California Antique Farm 
Equipment Show

International Agri-Centerin toiminnan selkäranka 
on 1200 vapaaehtoista, suurten tapahtumien järjes-
täminen olisi mahdotonta ilman heidän pyyteetöntä 
talkooapuaan. Tularelainen Patty Colson on innok-
kaimpia talkoolaisia, tapahtumissa hän toimii mm. 
näyttelyalueella liikkuvan traktorijunan konduktööri-
nä, muina aikoina 
oppaana Heritage 
Complex:issa ja 
muissa yleisöpal-
velutehtävissä. Vä-
litön Patty kertoo 
talkootyön olevan 
mainio harrastus, 
porukalla on mah-
tava yhteishenki 
ja koko ajan löytyy 
uusia ystäviä. Tal-
kootyö on myös 
sopivaa vaihtelua 
toimistotyölle pai-
kallisessa viljava-
rastossa.

Sotien jälkeen amerikkalaiset alkoivat käyttää traktoreiden polttoaineena bensan 
ja petroolin ohella nestekaasua, eli LPG:tä. Traktorin saattoi muuttaa kaasukäyttöi-
seksi varustesarjalla, johon kuului nokalle tuleva kaasusäiliö sekä kaasuttimen ja imu-
sarjan väliin asennettava höyrystin säätöventtiileineen. Tämän tyyppiset kaasutrakto-
rit käynnistettiin bensiinillä. John Deeren sai myös tehdasasennetulla kaasuvarustuk-
sella.

Alun perin nes-
tekaasukäyttöi-
siksi tehdyt trak-
torit voitiin star-
tata suoraan kaa-
sulla, näkyvin ero 
tavalliseen mal-
liin oli vain poltto-
ainetankin tilalla 
oleva huomatta-
van suuri kaasu-
säiliö. Case LA oli 
40-luvulla valmis-
tajan suurin mal-
li, teho petrooli-
moottorilla 49 hv, 
nestekaasukäyt-
töisenä 60 hv.
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Tässä 3-pyöräisessä vuoden -54 IH Farmall Super M-TA-trakto-
rissa on nestekaasumoottorin lisäksi muutakin erikoista; hydraulinen 
Torque Amplifier-pikavaihde, joka oli ensimmäisiä lajissaan.

Gibsonin ensim-
mäinen suurempi 
traktori model H tu-
li markkinoille 1948, 
pian tarjolla oli koko-
nainen neljän trak-
torin mallisto, suu-
rimmassa I-mallis-
sa oli 6-sylinterinen 
40 hv:n moottori. 
Gibson H on 24-he-
vosvoimainen, moot-
tori 4-syl bensa-Her-
cules, traktori pai-
naa 1825 kg. Viimei-
set Gibsonit tehtiin 
vuonna 1958.

Amerikassa on 
koettu kahteen ot-
teeseen lyhytikäisiksi 
jääneiden traktorival-
mistajien aalto, en-
simmäinen 1910-lu-
vulla ja toinen 40-lu-
vun lopulla. Willy´s 
Jeepistä muunneltu 
Empire kuului jälkim-
mäiseen. Philadel-
phialainen valmista-
ja ennätti tehdä vain 
muutamia koneita en-
nen ulosottomiehen 
viimeistä vierailua.

Allis-Chalmers WC:n petrattu versio WD oli aikansa parhaita ame-
rikkalaistraktoreita. Varusteisiin kuului mm. erillinen VOA:n kytkin, 
hydraulinen nostolaite Traction Booster-painonsiirtojärjestelmällä se-
kä takaraidevälin pikasäätö, lisävarusteena sai ohjauksentehostimen. 
Ensimmäisissä WD-traktoreissa oli vielä bensa- tai petroolikäyttöi-
nen 3,3 litran 4-syl. moottori, v.-53 saataville tuli myös 6-sylinterinen 
3,76-litrainen dieselmalli.

6-sylinterinen Allis-Chalmers D-19 oli maailman ensimmäinen sarjatuotettu turbotraktori. VOA-teholtaan 67-he-
vosvoimainen Turbo-Allis oli tuotannossa v. 1961–64, kaikkiaan tehtiin 10 597 traktoria. Ohjauksentehostin oli vakio-
varuste, takapyörävaihtoehtoina 16.9x34 tai 15.5x38.

Deeren ensimmäinen dieseltraktori R valmistui vuonna 1949, siitä 
kehittynyt John Deere 830 oli 2-pyttyisten mallien viimeinen edusta-
ja. Suuria diesel-Deerejä sai vain perusmallisena, ilman kapeita etu-
akseleita tai 3-pyörävarustuksia. Moottori 7,73-litrainen, teho 80 hv/ 
1125 rpm, paino 4400 kg. Viimeiset 2-sylinteriset Deeret tehtiin 1960.

ã
ã

ã

ã

ã

ã
Alfamer Oy

Uusi osoite: Kauppakeskus Arabia ● Hämeentie 111 ● Hki
Puh. (09) 774 2810

Nettikauppa: www.alfamer.fi 

Mikä on paras joululahja 
traktoriharrastajalle?

Kaksi vihjettä: Rohila ja Alfamer! 
Osta omasi kirjakaupasta tai Alfame rin myymälästä 
Hämeentie 111 tai verkkokaupasta www.alfamer.fi !

ZETOR SUOMESSA 
til.nro S244, ovh 34,00
FERGUSON TE20 
til.nro S255, ovh 34,00
LASTEN TRAKTORIKIRJA
til.nro S253, ovh 14,90



NRO 18     17. 12. 2009WETERAANIT82 WETERAANIT 83NRO 18     17. 12. 2009

Tässä oli vain pieni osa California 
Antique Farm Equipment Show:n 
messuraportin kuvista. Tulemme jul-
kaisemaan lisää kuvia hienoista ja 
erikoisista koneista KV:n talven ja 
kevään numeroissa. 

Case VA korvattiin v.-55 Case 300-mallilla, sen sai joko bensa-, pe-
trooli, LPG- tai dieselmoottorilla. 2,4-litraisen bensamoottorin teho 
1750 kierroksella on 33 hv, mutta 
2,57-litrainen Continental-diesel 
on 2,2 hv heikompi. Traktori pai-
naa parisen tonnia.

Näyttelyn ”korkeatasoisimpia” traktoreita oli vm.1965 Case 830 Hi-
Crop. Erikoiskorkean maavaran lisäksi 64-hevosvoimaisessa traktoris-
sa on Comfort King-varustus, mikä tarkoittaa erikoisjousitettua peh-
mustettua istuinta. Tämän sortin traktoreita käytetään korkeiden kas-
vustojen ruiskutuksiin ja harauksiin.

Jo ennen uuden maailmanlaajuisen Ford-tonnisarjan tulemista 
Fordsonit ja Amerikan Fordit maalattiin tulevan malliston sävyihin, 
Ford Powermasterit myytiin merkillä Ford 4000 ja Englannista tul-
leet Super Majorit merkillä Ford Diesel 5000. Etualalla korotettu Ford 
4000, takana aiempaan sarjaan kuuluva Ford 950 samoin korotetulla 
maavaralla.

Minneapolis-Moline aloitti mallistonsa uusimisen v.-36, parin vuo-
den sisällä esiteltiin Z-, G-, U- ja R-sarjat, tehot olivat rajoissa 23-55 
hv. Minneapolis-Moline oli ensimmäisenä kehittämässä LPG-mootto-
reita, kaasuvarusteinen M-M U oli virallisissa testeissä jo v.-49. Kuvan 
U-mallissa on tehdasasennetut LPG-laitteet, päinvastoin kuin muissa 
merkeissä,  M-M:n kaasuvarustusta ei juuri huomaa.

97-hevosvoimainen 6-sylinterinen Minneapolis-Moline G950 on 
viimeisiä tällä merkillä tehtyjä traktoreita. M-M siirtyi v.1963 Whi-
te-konsernin omistukseen, aiemmin White oli ostanut Oliverin ja 
Cockshutt:in. 70-luvun alussa kaikki mallistot yhtenäistyivät lopulli-
sesti ja uudeksi merkiksi tuli White.
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ähkötukku

Kiittäen kuluneesta vuodesta 
toivotamme

Siunattua ja Rauhallista 
Joulua sekä

Hyvää Uuta Vuotta 

Finnpar t t i aFinnpar t t i a
ähkötukku

OHJEKIRJOJA
– traktoreihin – puimureihin
laaja valikoima myös
ruotsinkielisiä
Tilaukset:
www.ohjekirja.org
tai 040-4144700

Myös muut renkaat ja vanteet 
maatalouden eri tarpeisiin.

SOMERO TRADING OY
85310 Sievi as.

Puh. 08-410 420, 0400 295 520
e-mail: somero-trading@nic.fi 

www.somero-trading.fi 


