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Ford 5000

Majorin manttelinperijä
   Kimmo Kotta 

Fordin amerikkalaiset ja eurooppalaiset trakto-
rit olivat 50-luvulla erilaisia. Jenkki-mallit oli ke-
hitetty ns. Juhla-Fordista, ne olivat melko pieniä, 
mutta edistyksellisiä. Englannissa tehtiin Ford-
son Majoria, myöhemmin Poweria, ja lopulta Su- 
per Majoria. 50-luvun lopulla tuli Dexta kevyeksi 
vaihtoehdoksi. Kauppa kävi hyvin, Majoreita vie-
tiin runsaasti Amerikkaan, mutta Amerikan For-
deja tuotiin Eurooppaan hyvin vähän. 

Autoteollisuutta oli uudistettu koko 50-luvun 
ajan, traktoripuoli otettiin työn alle vasta vuo-
sikymmenen päättyessä, jolloin päätettiin yhte-
näisestä mallistosta. Dexta, sekä amerikkalaiset 
Workmaster ja Powermaster olivat sikäli mo-
derneja traktoreita, että niiden tekniikkaa voitiin 
hyödyntää uuden malliston pienimmissä koneis-
sa. Super Major oli jo muinaisjäänne, joten sen ti-
lalle piti kehittää uusi malli: Ford 5000.

Tiukka aikataulu
Ford-malliston oli määrä valmistua parissa vuo-
dessa, kiirettä lisäsivät Massey-Fergusonin tule-
vat malliuudistukset. USA:ssa uusien Fordien te-
ko jatkuisi Highland Parkin tehtaassa, mutta Eu-
roopassa piti muuntaa Belgian Antwerpenin lai-
tokset traktorituotantoon sopiviksi ja rakentaa 
Englannin Basildoniin uusi tehdas. Prototyypit 
valmistuivat pahasti myöhässä keväällä 1963, uu-
teen sarjaan kuuluivat 3-sylinteriset mallit 2000, 
3000 ja 4000, sekä 4-sylinterinen 5000. SAE-tehot 
olivat 34 hv, 46 hv, 54 hv ja 64 hv. 

Parannettavaa löytyi, oikein runsaasti ongel-
mia oli Ford 5000:n moottorissa. Basildonin ja 
Antwerpenin tehtaat valmistuivat alkuvuodesta 
1964, ensimmäinen traktori tehtiin Englannis-
sa toukokuussa, Belgiassa kuukautta myöhem-
min ja USA:ssa vasta seuraavan vuoden puolella. 
Suunnitelmiin kuului, että Majoreiden ja Dexto-
jen tekeminen päättyisi Dagenhamissa vasta syk-
syllä, mutta yllättäen traktorivalmistus loppui jo 
heinäkuussa, tehdastiloja tarvittiin Ford Corti-
noiden tuotantoon. Tämä tiesi ylimääräisiä kii-
reitä Basildoniin ja Antwerpeniin, vanhat mallit 
loppuisivat pian ja uusissa oli vielä lastentauteja. 
Fordit saatiin valmiiksi vasta jouluun mennessä, 
tällä välin moni hyvä asiakas oli vaihtanut merk-
kiä, esim. JCB siirtyi Nuffield-kantaan. Ihan lop-
puun saakka ei tuotekehittelyssä vieläkään pääs-
ty, mutta aikaa myöten vaivat korjaantuivat. 

Ford 5000:sta onnistuttiin tekemään hyvin jä-
reä, sen runko oli kokoluokkansa vahvin ja trak-
tori oli erinomaisen käteen käyvä. Huomattavas-
ti Super Majoria tehokkaampaa traktoria odot-
taneet kuitenkin pettyivät pahasti. Niinpä mo-
net pikkupajat vaihtoivat tuliteriin traktoreihin 
Fordin 6-sylinterisiä teollisuusmoottoreita, myös 
CAV-turboja oli tarjolla. Paljon enemmän mur-

hetta oli hydraulisesti hallitusta Select-o-Speed 
planeettavaihteistosta, jonka sai valinnaisvarus-
teena kaikkiin malleihin. Se oli toimiva systeemi, 
mutta liian hieno sen ajan traktorimiehille; öljyt 
olivat vielä huonoja ja käyttövirheitä tehtiin. 

Kaikesta huolimatta uudet Fordit alkoivat 
myydä hyvin. Suosituimmaksi malliksi nou-
si Ford 4000, urakkamiehet ja suuret tilat valit-
sivat 5000:n. Voimanpuutteeseen tuli virallinen 
korjaus v. 1968, jolloin esiteltiin parannettu mal-
listo. Pellit ja maski oli uusittu ja monta paikkaa 
petrattu. Ford 5000:n tehot oli nostettu porausta 
suurentamalla ja muutamalla muutoksella luke-
maan 83 hv. Uudistukset olivat onnistuneita ja 
myyntiluvut kasvoivat. Monessa maassa oli as-
tunut voimaan turvaohjaamopakko, Fordin vas-
taus tähän tilanteeseen oli tehdasasennettu Fie-
co-ohjaamo, jota meillä sanottiin ”ylioppilasko-
piksi”. Pian asetettiin tiukempia rajoja ohjaamo-
melulle, joihinkin maihin meneviin traktoreihin 
asennettiin ennätyshiljaiset Hara-ohjaamot.

 Traktorisarja sai täydennystä v. -71, kun 5000:n 
pohjalta tehty turboahdettu 101 hv:n Ford 7000 
tuli saataville. Mallisto vaihtui seuraavan kerran 
v. -75, viistonnisen perinteitä jatkettiin 5600- ja 

6600-malleilla. Viimeiset Ford 5000-tekniikkaan 
perustuvat mallit tehtiin 90-luvun alussa. 

Suomessa ei enää ylletty 
Fordsonin myyntilukemiin
Fordson oli ollut Suomen ykkösmerkki 45 vuo-
den ajan, mutta uuden Ford-malliston myötä tu-
li pudotus kolmostilalle. Joinakin vuosina Ford 
pääsi kakkoseksi, mutta ykkössija oli menetetty 
lopullisesti: alussa Massey-Fergusonille, myö-
hemmin Valmetille. Eivät suomalaiset varsinai-
sesti uutta mallistoa vieroksuneet, hintansakin 
puolesta se oli kilpailukykyinen, saataville oli vain 
tullut muitakin vaihtoehtoja. Ford 5000 ei ollut 
enää samanlainen urakkamiehen tai isomman ti-
lan selvä valinta, niin kuin Major aikanaan. 

Sikäli perinteet kuitenkin jatkuivat, että metsä-
töissä Ford 5000 oli pitkään yleisin traktorityyp-
pi, myös kaivurialustana se oli eräs suosituim-
mista. Fordit soveltuivat Suomeen erinomaisen 
hyvin, jos S-o-S -vaihteisto jätetään laskuista. 
Ohjaamomelussa, joka tuohon aikaan oli ainoa 
ergonomian mitta, Hara-ohjaamoinen Ford päi-
hitti jopa tämän alan edelläkävijänä toimineen 
Valmetin.   

 
 
 
 
 
 

Tekniset tiedot Ford 5000
Moottori Nestejäähdytteinen 4-syl. 4-t Ford-suorasuihkutusdiesel kansi-

venttiileillä, 83 hv/2100 rpm. Syl. läpimitta 112 mm, iskunpituus 
107 mm, kokonaisiskutilavuus 4195 cm³ (1968 saakka 64 hv/ 
2100 rpm. 106,7mm x 106,7mm, 3810 cm³), puristussuhde 16,5:1. 
Ruiskutuspumppu rivityyppinen Simms tai jakajatyyppinen CAV 
keskipakosäätäjällä, rivipumpussa pakkosyöttö. Kylmäkäynnistystä 
varten ”Thermostart”-hehku imusarjassa. Sähköjärjestelmä Lucas 
12V, laturin teho 264W.

Voimansiirto Kuiva 12" 1-levykytkin, ”constant-mesh”-tyyppinen vaihteisto 8+2R, 
nopeudet 2,7-28 km/h. Planeetta-tyyppinen vähennyspyörästö, 
tasauspyörästönlukko. VOA 597 rpm hydraulisesti hallitulla monilevy-
kytkimellä, hihnapyörä 165 mm x 279 mm, 1100 rpm. Märät levyjarrut.

Hydrauliikka VOA:n käyttöakselin pyörittämä hammaspyöräpumppu, tuotto 22,7 
l/min, paine 175 bar, nostoteho 1750 kg. Painonsiirtojärjestelmä 
työntövarsitunnustelulla.  

Pyörät Edessä 7.50 x 18, takana 12 x 38.
Täytösmääriä Moottori 7,6 l, jäähdytysjärjestelmä 14,5 l, vaihteisto 10,2 l, taka-

akselisto ja hydrauliikka 33 l, polttoainesäiliö 76 l..
Mittoja Pituus 3600 mm, akseliväli 2220 mm, leveys 1740-2440 mm, 

korkeus konepellin päälle 1540 mm, maavara 470 mm, paino 
turvaohjaamolla 2700 kg.

Lisävarusteita Bensa- tai nestekaasumoottori, viininviljely- tai riviviljelymalli,10-nop. 
”Select-o-Speed”-vaihteisto, (1973>:Dual-Power –pikavaihde, 
2-nopeuksinen VOA), neliveto, 14 x 30 tai 14 x 34 takapyörät, 
levikepyörät, pyöräpainot, etupainot, hihnapyörä, erillinen käsijarru, 
ohjauksentehostin, nostolaitteen apusylinteri, ulkopuolisen hydrau-
liikan hallintaventtiili, maatalousvetolaite, ohjaamon lämmityslaite.

Hinta 18 450 mk vuonna 1969, mikä vastaa n. 24 750 € v. 2010.
Valmistaja Ford Motor Company
Valmistusaika
ja -paikka 

1964-75 Basildon, Englanti, Antwerpen, Belgia ja Detroit, USA 
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l  Kesän Weteraanitapahtumat:
 www.koneviesti.fi/tapahtumat/fi_FI/weteraanit

Heinäkuu
l Okra 2010 8.–11.7. Oripää
l Farmari 29.7.–1.8. Mikkeli

Elokuu
l Lepaa 12.–14.8. Hattula

Syyskuu
l FinnMetko 2.–4.9. Jämsänkoski
l Innov-Agri 2010 7.–9.9. Outarville (Ranska)
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Ryhmäesittelyissä: Tilasäiliöt, Pesuautomaatit, Painepesurit, Kuiva-
märkäimurit.

Kärcher NT 35: imuri, joka ei mene tukkoon?   

Kokeilussa sähkö-
mönkijä Polaris  

Ranger EV


