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Treviglion neloset

Same Deutz-Fahrin tehdas

Pieni kertaus uraauurtavan Same 
Deutz-Fahrin menneisyyteen on 
lienee paikallaan. SDF:n historia 
on melkoisen kunniakas, ulottuu-
han se 1920-luvun alkuun. Tällöin 
Francesco Cassani ja hänen veljen-
sä Eugenio sepittivät maailman 

ensimmäisen dieselkäyttöisen 
traktorin, Cassanin. Liki 13 litran 
kaksisylinterisestä koneesta puris-
tettiin 40 hevosvoimaa ja huippu-
ja luvattiin 15 kilometriä tunnissa. 
Tämä nopeus piikkipyöräkoneel-
le tuntuu melko huimalta. Trakto-

ri oli kömpelö, mutta polttoaine-
taloudessa se oli omaa luokkaan-
sa, sillä bensavehkeisiin verrattu-
na työt tulivat tehdyksi alle puo-
lella polttoainelaskulla. 

Same perustetaan
Vuonna 1942 yhtiö otti käyttöön 
nimen SAME (Società Accoman-
dita Motori Endotermici). Sotimi-
sesta johtuen traktoreita päästiin 
tekemään tositoimin vasta vuosi-
kymmenen taitteessa. Nelivetois-
ten traktorien valmistus aloitet-
tiin  

vuonna 1951. Kuusikymmen-
täluvulla päivänvalon näki muun 
muassa koaksiaalinen nelivetojär-
jestelmä ja vetovarsitunnustelu.

Kun vuosikymmen vaihtui, 

Samella alettiin tähyillä ympäril-
le ja kasvua haettiin yritysostoin. 
Ensimmäinen iso kauppa oli tä-
nä päivänä ripeäkulkuisista supe-
rautoista tunnetun Lamborghinin 
traktorituotannon osto vuonna 
1972.  Puolenkymmentä vuotta 
eteenpäin eli vuonna 1977 Same 
osti sveitsiläisen Hürlimannin 
tuoteperheeseensä.

Liki pari vuosikymmentä vie-
rähti kolmen traktorimerkin va-
rassa. Viimeisimpänä isona kaup-
pana oli saksalaisen Deutz-Fahrin 
osto vuonna 1995, jolloin samalla 
lausuttiin SDF:n eli Same Deutz-
Fahr -groupin syntysanat. SDF jat-
kaa edelleen neljällä tuotemerkil-
lä. Valmistettavissa traktoreissa on 
paljon yhteistä, mutta myös omaa 

Pohjois-Italiassa Milanon itäpuolella olevassa 
Same Deutz-Fahrin Treviglion tehtaassa tehdään 
neljää erimerkkistä traktoria. Itse kullakin mer-
killä on useita malleja, joten valikoimaa riittää. 
Tehtaan tuotantolinja työntää tasaiseen tahtiin 50 
- 150 hevosvoimaista Samea, Deutz-Fahria, Lam-
borghinia ja Hürlimannia maailman markkinoil-
le. 

   Visa Vilkuna

filosofiaansa. Merkeistä kenties 
Lamborghini ja Hürlimann räätä-
löidään etupäässä maalilla, nokka-
pelleillä ja muulla rekvisiitalla.

Traktoritalo
SDF:n noin 1,22 miljardin euron 
liikevaihdosta yli 80 prosenttia tu-
lee traktoreista. Varaosat tuovat 
lähemmäksi 13 prosenttia ja pui-
murit ainoastaan reilun kolme 
prosenttia liikevaihdosta. Konser-
nilla on Treviglion lisäksi trakto-
ritehdas Saksan Lauingenissa, joka 
on keskittynyt isoimpien trakto-
reiden tekoon. Intian Ranipetissä 
ruuvataan kasaan 50- 70 -hevos-
voimaisia koneita ja Kiinan Dalia-
nissa aloitetaan vuonna 2010 noin 
satahevosvoimaisten traktoreiden 
kokoaminen. Puimureista valta-
osa tehdään Kroatian Zupanjassa, 
mutta reilu 20 prosenttia Deutz-
Fahrin puimureista tehdään Suo-
men Porissa eli Sampo Rosenle-
willä.  

Moottoreina SDF käyttää Sa-
men omaa Trevigliossa tehtävää 
dieseliä sekä Deutz AG:n konet-
ta. Jatkossa konsernin traktoreis-
sa tullaan entistä enemmän käyt-
tämään nimenomaan Deutz AG:n 
dieselmoottoreita.  AG:llä on yh-
deksän tuotantolaitosta ympäri 
maailman, jotka pukkaavat mark-
kinoille pyöreät 250.000 mootto-
ria vuodessa. Liikevaihtoa Deutz 
AG:n moottoritehtaat pyöräyttä-
vät noin 1,5 miljardia euroa vuo-
dessa. SDF on ylivoimaisesti suu-
rin AG:n yksittäinen omistaja lä-
hes 50 prosentin omistusosuudel-
laan.

Konsernin traktoreiden lippu-
laiva on Deutz-Fahr, joka kerää 
liikevaihdosta noin 60 prosent-
tia. Kappaleissa D-F ei pääse aivan 
näin suureen prosenttilukuun, 
sillä yrityksen strategia on käyt-
tää lähes yksinomaan Deutz-Fah-
ria suurtehotraktoreiden markki-
noinnissa. 

SDF:n vuosittaisesta yli 32 000 
traktorin valmistusmäärästä al-
le sata hevosvoimaisia on lähem-
mäksi 70 prosenttia. Liikevaih-
toa pikkukoneet tuovat selkeästi 
alle 50 prosenttia. Vastaavasti yli 
200-heppaisten kappalemääräi-

nen osuus on 1,8 prosenttia, mut-
ta liikevaihdosta näiden osuus 
on kuitenkin yli viisi prosent-
tia. SDF:n tuotteet päätyvät pää-
osin EU:n alueelle, sillä vain vajaa 
15 prosenttia tuotannosta menee 
muualle.  

Konsernin traktorikaupan lii-
kevaihto on ollut viime vuodet 
hienoisessa kasvussa, mutta se on 
johtunut yksinomaan Deutz-Fah-
rin menestyksestä. Kaikki kolme 
muuta merkkiä ovat hitusen hii-
pumaan päin. Samen osuus liike-

vaihdosta on 24 prosenttia, Lam-
borghinin reilu 12 ja Hürlimannin 
vaatimattomat kaksi prosenttia. 

Kuhinaa tehtaassa
Treviglion tehdas on poikkeuksel-
lisen siisti ja valoisa tuotantolai-

Kokoonpanolinjan molemmin puolin on kunnolla tilaa tehdä asennuksia.ã

SDF:n Treviglion tehtaan pihalla kaikki merkit olivat sulassa sovussa odottamassa kuljetusta jälleenmyy-
jille.
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tos. Kokoonpanolinjan molem-
min puolin on kunnolla tilaa teh-
dä asennuksia. Pitkä tuotantolin-
ja mahdollistaa matalat kompo-
nenttihyllyt, jolloin tehdasvierai-
lulla olevat näkevät paremmin ko-
koonpanon jokaisen vaiheen.

Vierasryhmiä varten oli omat 
ammattilaiset oppaat, jotka piti-
vät yllättävän tiukkaa kuria. Lat-
tiaan maalatulta reitiltä ei saanut 
poiketa kokoonpanolinjalle käpä-
löimään traktoreita. Kaikki ohjaa-
mot tehtiin itse ja pitkälle käsityö-
nä. Selitys käsityövaltaisuudelle 
löytyi neljästä merkistä ja jokaisen 
merkin laajasta mallikirjosta.  

Kaikki ohjaamot tehdään pitkälle käsityönä, koska neljän merkin ja kymmenien mallien vaatimat robottiasetukset olisivat ylivoimaisia.

Tehtaalla oltiin työstöpuolen 
FMS järjestelmään tyytyväisiä: 
tasaisen korkeaa latua ilman la-
konuhkaa.

ã
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Tal-
vella esi-
telty TTV 
430 on var-
sin valmiin 
oloinen pa-
ketti. Eikä 
lyhyt koe-
ajokaan 
paljastanut 
mitään kes-
keneräisyy-
teen viittaa-
vaa.

Agrofarm 430 TTV:tä odotellessa
Viime talvena Bolog-
nassa esitelty reilun sa-
dan hevosvoiman por-
taaton Agrofarm 430 
TTV antaa vielä odot-
taa itseään. Testejä teh-
dään ja parannuskoh-
teita tuntuu löytyvän. 
Pohjoismaiden myyn-
nistä vastaavan An-
drew Rabbetin mu-
kaan menee vielä rei-
lu puoli vuotta, ennen 
kuin uutuus lasketaan 
markkinoille.

   Visa Vilkuna

Deutz-Fahr lähtee TTV:llä liik-
keelle eri päästä kuin esimerkiksi 
Fendt, joka esitteli 200 sarjan kää-
piömallia Suomen kiertueellaan. 
Agrofarmista tehdään ensin nor-
maaleilla ulkomitoilla varustettu 
yleistraktori. Suunnittelussa on 
toki kutistettu ja kavennettu malli 
viini- ja hedelmätarhoille.

TTV:n polttoainetalouteen on 
kiinnitetty erityistä huomiota. 40 
kilometrin huippunopeus saavu-
tetaan jo 1800 kierroksella minuu-
tissa. Puhdas biodiesel B100 on 
testien mukaan oivallinen poltto-
aine moottorille. Turvallisuudes-
sa on otettu askel suomalaiseen 
suuntaan, sillä TTV 430:ssä tulee 
olemaan HiTech Valtorissa hyväk-
si havaittu automaattinen käsijar-
ru. Nostolaitteen tehoksi luvataan 
5300 kiloa ja pumpun tuotoksi 60 
litraa minuutissa.

Näppäryys tulee olemaan mu-
kavalla tasolla, sillä renkaat kään-
tyvät 55 astetta. Etenkin ahtaissa 
karjapihoissa pyörittäessä hyvälle 
kääntyvyydelle osaa antaa arvoa. 
Andrew Rabbetin mukaan trak-
toria tullaan alkuun markkinoi-
maan nimenomaan karjatilojen 
yleistraktoriksi. 

Kattoikkunan eteen sai vedet-
tyä jämäkän aurinkosuojan.
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SDF:n museossa on diesel-
traktoreita kahdeksalta 
vuosikymmeneltä
Treviglion kaupungissa Pohjois-Italiassa on perinteikäs Same traktoritehdas. Siellä on väännetty edis-
tyksellisiä traktoreita kasaan jo yli kahdeksan vuosikymmentä. Muun muassa maailman ensimmäi-
nen dieselkäyttöinen maataloustraktori valmistettiin 1920-luvun lopulla Trevigliossa.

   Visa Vilkuna

SDF-tehtaan sisääntuloaulassa 
on muutamia poikkileikkauksia 
moottoreista ja voimansiirroista. 
Liikkuvina ja äärimmäisen huolel-
lisesti tehtyinä ne antavat aukotto-
man kuvan siitä, miten nykytrak-
tori toimii. 

Tehtaan yhteydessä on myös 
mainio museo SDF:n tuotteista 
ja muutenkin traktoritekniikas-
ta kiinnostuneille. Esillä on piik-
kipyöräinen Cassani, joka avasi 
dieselpelin traktoripuolella. Var-
sin kauan meni, ennen kuin muut 
merkit uskoivat, että diesel on 
bensaa parempi polttoaine trak-
toriin.

Samen historian lisäksi muse-
osta löytyy Fahrin, Deutzin, Lam-
borghinin, Hurlimannin alkuai-
kojen tuotteita. Uusiakaan konei-
ta ei ole unohdettu, sillä museon 
keskellä olevalla alueella on esillä 
konsernin uusimpia tuotteita. Ja 
kuten kunnon museoon kuuluu, 
on Trevigliossakin kunnollinen 
fanikauppa. Huivia, mukia, kynää 
ja lippahattua ynnä muuta muka-
vaa löytyy jokaisen merkin väreis-
sä. 

Same Centauro vuodelta1965. Nelisylinterinen ilmajäähdytteinen 
3-litrainen diesel antaa 55 hevosta 2200 kierroksella. Nopeutta vaati-
mattomat 25 km/h. Kyseessä oli kohtalaisen edistyksellinen malli, sil-
lä mallissa on kaksoiskytkin, vetovarsitunnustelu ja etuakselin veto il-
man perinteistä kardaania.

Vuoden 1958 Same 240 DT saa voimansa kaksipyttyisestä 2,5 lit-
raisesta  ilmajäähdytteisestä dieselistä. Voimaa irtoaa hulppeat  44 
hevosvoimaa 1800 kierroksella. Vauhtia kaunotar kelaa 28 kilomet-
riä tunnissa. Vakiovarusteina muun muassa tasauspyörästön lukko ja 
kaksoiskytkin.

Lamborghini DL 25 reilun puolen vuosisadan takaa. Muotoilu pal-
jastaa, että Lamborghinin tehtaasta tulisi myöhemmin muutakin kuin 
pelkkiä työjuhtia. Vuoden 1955 mallissa on kaksisylinterinen 1,7 -lit-
rainen diesel. 4 + 1 laatikko ja 25 hevosvoimaa antoivat 1500-kiloisel-
le traktorille 25 kilometrin huippunopeuden.

Voisikohan tätä Lamborghini 1 C:tä vuodelta 1961 luonnehtia kaik-
kien monikäyttötelatraktoreiden äidiksi? 1680 kiloa painava telakone 
varustetaan maantieajoon ruuvaamalla vetoakselien päihin kumipyö-
rät ja eteen yksi vapaasti kääntyilevä pyörä. Ohjaus hoituu jarruilla. 
Traktorin kaksipyttyinen ilmajäähdytetty diesel antaa 26 hevosta.

Tästä Hurlimann 1K 10:stä 
vuodelta 1930 lähti sveitsiläisen 
traktoriteollisuuden vaatimaton 
nousukiito. Yksi  350 kuutiosen-
tin sylinteri, voimaa kymmenen 
heppaa. Kolme pykälää eteen ja 
pakki. 16 kilometrin huippuno-
peus ei käkikellomaan farmarei-
ta varmaankaan huimannut.
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Samen historia lähtee 1920-luvulta,  jolloin Cassanin veljekset 
Francesco ja Eugenio tekivät maailman ensimmäisen dieseltrakto-
rin. Kaksisylinterinen, lähes 13 litrainen kone antoi 40 hevosvoimaa. 
Vauhtia piikkipyörälle luvattiin kovan tuntuiset 15 kilometriä tunnissa.
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