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”Uralin Pillari”

TšTZ Stalinets-80
   Kimmo Kotta
Lähes kaikkia neuvostokoneita on väitetty 
jonkun läntisen merkin kopioiksi, joissakin 
tapauksissa väitteissä on perääkin. Virallisilla 
lisensseillä venäläiset ovat tehneet Fordsonia, 
Deeringiä, Farmallia, tela-Hanomagia ja alku-
aikojen Caterpillaria. Belaruksen on sanottu 
olevan osasta osaan sama kuin 50-luvun die-
sel-Farmall, ilmajäähdytteinen LTZ taas on 
yhdistetty Deutziin, mutta kumpikaan olet-
tamus ei pidä paikkaansa. Ainoa aito patent-
tirikkomus, johon neuvostotraktoriteollisuus 
on tietoisesti syyllistynyt, tehtiin 40-luvun lo-
pulla. Tšeljabinskin traktoritehtaan Stalin-
ets-80 kun oli lähes identtinen Caterpillar 
D7:n kanssa.  

Lend-Lease-koneista mallia
20-luvulla rakennetut Neuvostoliiton suuret 
traktoritehtaat olivat Leningradissa, Harkovas-
sa ja Stalingradissa. Tehtaissa kötösteltiin trak-
toreita kasaan sen minkä ehdittiin, mutta nii-
den päärooli oli kuitenkin asetuotanto. Ilmei-
sesti ”Isä Aurinkoisella” oli jotain aavistuksia 
tulevista rähinöistä, koska neljäs suuri traktori-
tehdas pystytettiin Uralin taakse Tšeljabinskiin. 
Aiemmat tehtaat olivat melko lähellä mahdol-
lisia vihollisia, mutta uudelta v.1933 avatul-
ta tehtaalta oli lähimmälle rajalle reilusti yli 
2000 km. 

Tšeljabinskin ensimmäinen julkinen tuo-
te oli Caterpillar Sixty:n mukaan tehty Stalin-
ets-60. Alkuperäinen traktori pyöri bensalla, 
neuvostoversiossa käytettiin polttoaineena lig-
roiinia. Stalinetsin pakkasominaisuuksia käy-
tiin kokeilemassa Jakutiassa, missä 7 traktoria 
teki 2000 km:n lenkin pahimmillaan 50 asteen 
pakkasessa. Jo parin vuoden kuluttua alettiin 
työstää dieselkäyttöistä Stalinets-65:ttä, esiku-
vana luonnollisesti Caterpillar Sixty-Five. Uu-
si malli oli valmis neuvostopelloille ja päävir-
kaansa tykkien vetoon v.1937. Aiemman mal-
lin 18,5-litraisen nelosmoottorin sai vahvakä-
tinen traktoristi käyntiin kammesta, mutta uu-
den Stalinetsin 3 litraa pienempi dieselkone ei 
pyörähtänyt kuin 2-pyttyisellä 18 hv:n bensa-
moottorilla. Vuoteen 1941 mennessä valmistui 
vajaat 114 000 traktoria, seuraavat 4 vuotta teh-
das tuotti pelkästään panssarivaunuja ja niiden 
osia, ykköstuote oli T-34. Kapasiteettia kasvat-
ti leningradilainen Kirovin tehdas, jonka toi-
minnot siirrettiin Tšeljabinskiin henkilökun-
tineen ja tuotantolinjoineen. Panssarivaunuja 
syntyi niin runsaasti, että tehdasaluetta kutsut-
tiin Tankogradiksi, virallinen nimi oli nyt Kiro-
vin tehdas. Sotaisuuksien päätyttyä tehdas otti 
taas traktorit työn alle, vuonna 1946 valmistui 
uusi S-80. Oikeastaan se oli mallina uusi vain 
Tšeljabinskissä, se kun oli vain millikierteitään 
lukuun ottamatta melko tarkka kopio Cater-

pillar D7:stä. Mallikappaleet oli saatu lahjaksi 
amerikkalaisilta, jotka olivat v.1941 aloittaneet 
”Lend-Lease”-projektin, tarkoituksenaan tukea 
USA:n puolella olevia valtioita. Niinpä jenkit 
lähettivät venäläisille n.7500 raskasta telatrak-
toria, joista suuri osa oli ”Seiska-Pillareita”. Si-
käli hyvin asiat voitiin siihen aikaan salata, että 
amerikkalaiset näkivät näitä lisenssittömiä ko-
neita ensikertaa vasta Korean sodassa. Kaiketi 
suurvaltojen silloisista kireistä väleistä johtuen 
Caterpillar ei ryhtynyt suuremmin peräämään 
oikeuksiaan. 

”Uralin Pillareilla” riitti työmaata Kazaksta-
nin ja Siperian suunnattomilla uudisraivaus-
alueilla, suurilla kanavatyömailla jne. Vien-
tiä oli lähinnä SEV-maihin, länsimaat luotti-
vat enemmän oikeaan ”Seiskaan”, vaikka S-80 
voitti repullisen kultamitaleja messuilta ym-
päri maailmaa. Vuonna 1958 S-80 korvattiin 
hieman tehokkaammalla ja joistakin kohdista 
vahvistetulla S-100-mallilla. Samalla tehdas ot-
ti takaisin alkuperäisen nimensä Tšeljabinskij 
Traktornyj Zavod (Tšeljabinskin traktoriteh-
das). Viisi vuotta myöhemmin traktoria taas 
petrattiin; tyyppimerkinnäksi vaihtui T-100, 
koskapa Stalin ei enää ollut mitenkään muo-
dissa ja entisen mallin S-kirjain oli tarkoittanut 
Stalinetsia. Uusi ”Satanen” oli valmistusohjel-
massa 80-luvun alkuun saakka, jona aikana sitä 
tehtiin 412 000 kappaletta. 

60-luvun lopulla esiteltiin suurempi T-130 
ja parikymmentä vuotta myöhemmin T-170. 

Miljoonas telatraktori valmistui marraskuussa 
1984. Traktoreita tehdään vieläkin 17 000 työn-
tekijän voimin, mutta entisaikojen lukemiin ei 
ole enää päästy.  

Sotasaaliita ja Vapo:n koneita
Tšeljabinsk on suomalaisten kannalta kolkossa 
maineessa. Meiltä loikkasi 30-luvun pulavuo-
sina Venäjälle paremman elämän toivossa n. 
15 000 henkeä, osa Amerikasta käsin. Stalinin 
puhdistuksissa heistä suurin osa kuljetettiin ta-
pettavaksi Tšeljabinskin keskitysleirille. Ole-
tettavasti traktoritehtaan laajennuksissa käy-
tettiin suomalaistakin orjatyövoimaa. Tehtaan 
tuotteiden kanssa suomalaiset joutuivat teke-
misiin sota-aikaan, T-34-panssarivaunujen li-
säksi venäläisjoukoilla oli käytössään Stalinets 
60- ja 65-traktoreita, joista osassa oli puukaa-
sulaitteet. Niitä saatiin sotasaaliiksikin melkoi-
sia määriä, kesäkuussa 1944 Suomen armeijalla 
oli päälle 120 Stalinetsia, mutta rauhanehtojen 
mukaisesti kaikki palautettiin kunnostettuna 
voittajalle. 

Rauhallisempien aikojen koittaessa venä-
läisten saksalaisilta takavarikoima Seximo Oy 
aloitti S-80:n maahantuonnin, mutta montaa-
kaan kauppaa ei syntynyt ainakaan yksityis-
ten kanssa. Myöhemmin maahantuonti hoitui 
Koneisto Oy:n toimesta, suurin ja ehkä ainoa 
asiakas oli Vapo Oy, joka osti leveätelaisia T-
100MB-traktoreita turvekenttien kunnostus-
töihin.

 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot TšTZ S-80 
Moottori KDM-46, 4-syl. 4-t nestejäähdytteinen etukammiodiesel 

kansiventtiileillä, 93 hv/1100 rpm. Syl. läpimitta 145 mm, iskunpituus 
205 mm, kokonaisiskutilavuus 13,54 l, puristussuhde 15,5:1. 
Rivityyppinen ruiskutuspumppu keskipakosäätäjällä, 
kylmäkäynnistystä varten puolipuristimet, moottoriöljyn jäähdytin. 
Käynnistys 2-syl. 4-t, 18 hv:n bensamoottorilla, tilavuus 1360 cm³. 
Sähköjärjestelmä 12 V, generaattori 250 W, ei akkua. 

Voimansiirto Kuiva 18" 1-levykytkin. Suorahampainen siirtopyörävaihteisto 
suunnanvaihtajalla 5+4R, nopeudet 2,2–9,6km/h. 
Vähennyspyörästössä ulkopuolinen lieriövälitys. Ohjaus 
monilevyisillä irrotuskytkimillä ja mekaanisilla pantajarruilla.   

Telat Leveys 500 mm, maakosketuspituus 2373 mm,  
pintapaine 0,48 kg/cm² 

Täytösmääriä Moottori 27 l, jäähdytysjärjestelmä 64 l, voimansiirto 43,5 l, 
vähennyspyörästöt 2 x 5,5 l, polttoainesäiliö 230 l, starttimoottorin 
bensatankki 7 l.  

Mittoja Pituus 4230 mm, akseliväli 2370 mm, leveys 2460 mm, korkeus 
2770 mm, maavara 382 mm, paino vakiovarusteilla 11 400 kg. 

Lisävarusteita Leveämmät tai kapeammat telat, erikoiskorkeat hakut, voa, 
hydrauliikka, hydraulinen tai mekaaninen puskulevy, repijä, lisävalot, 
erilaisia vetolaitteita, moottorin lämmityslaite, ohjaamon lämmitin.     

Valmistaja Tšeljabinskij Traktornyj Zavod 
Valmistusaika 
ja -paikka 

1946–58, Tšeljabinsk, Neuvostoliitto.  
Valmistettu yhteensä 200 296 kpl.  
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Tulevia  
näyttelyjä ja 
tapahtumia

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

 
Tammikuu
l AgConnect Expo  13.–15.1.    Orlando, Florida
l Agro+Mashexpo  27.–30.1.   Budapest

Helmikuu
l Fieragricola  4.–7.2.  Verona
l World Ag Expo  9.–11.2.  Tulare, Kalifornia
l FIMA  9.–13.2.  Zaragoza, Espanja
l Polagra-Premiery  11.-.14.2.  Poznan
l Canadian International Farm Show 
  17.-19.2. Toronto
l Agra 2010  23.-27.2.  Plovdiv (Bulgaria)
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