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Englannissa riehui vuosina 1455–1485 sisällis-
sota, jonka osapuolina olivat kruunua havitel-
leet Yorkin ja Lancasterin suvut. Tavallista rah-
vasta kahakka ei juuri koskettanut, mutta sini-
verisiä kaatui taisteluissa niin runsaasti, että aa-
teliston valta alkoi heikentyä. Lancasterilaisten 
tunnus oli punainen ruusu ja Yorkin kannatta-
jien valkoinen ruusu, minkä vuoksi selkkausta 
alettiin myöhemmin kutsua Ruusujen sodaksi. 

500 vuotta myöhemmin nuo samaiset ruu-
sut komeilivat monen traktorin nokassa. Da-
vid Brown oli 1950-luvun puolivälissä ostanut 
Albion-merkkisiä maatalouskoneita tehneen 
Harrison, McGregor & Co:n kaikki toiminnot. 
Kilpailijoilla oli hienot logot, mutta Brownilta 
se vielä puuttui, vaikka muuten traktorit olivat 
vähintään yhtä tasokkaita. 

Albionin tehtaat sijaitsivat Lancashiren puo-
lella, David Brownin taas Yorkshiressa. Uuteen 
DB-logoon keksittiin liittää ikivanhat kreivi-
kuntatunnukset. Ylväimpiä ruusulogon kanta-
jia oli David Brown 990 Implematic.

Pienellä tehtaalla suuria ideoita
David Brown -yhtymä aloitti toimintansa 
vuonna 1860. Yhtiön erikoisalaa oli, ja on vielä-
kin, hammaspyörät ja vaihteistot. Traktoribis-
neksiin DB pääsi osalliseksi vuonna 1936, jol-
loin alkoi lyhyeksi jäänyt yhteistyö Harry Fer-
gusonin kanssa. 

Ensimmäinen oma malli David Brown VAK1 
oli sen ajan traktoreista edistyksellisimpiä, sa-
moin sotien jälkeen markkinoille tulleet Crop-
masterit. Muihin brittimerkkeihin tuli kerto-
javaihteistot ja suorasuihkutusdieselit vasta 
1950-luvun puolella, 2-nopeuksisia voimanot-
toja piti odotella huomattavasti pitempään. 

Aikanaan modernin näköinen, mutta melko 
pian vanhahtavan oloiseksi käynyt, Cropmas-
ter-pohjainen mallisto vaihtui uuteen 900-mal-
liin vuonna 1956. Samalla esiteltiin 2D-työko-
nekantajatraktori. Kummastakaan ei tullut me-
nestystuotetta. 2D:llä oli rajallinen asiakaskun-
ta ja 900:ää vaivasi keskeneräinen CAV-ruisku-
tuspumppu sekä jäykkä ohjaus. 

Viat korjaantuivat vuoden 1958 lopulla tul-
leen uuden David Brown 950:n myötä. Teknii-
kaltaan malli ei merkittävästi poikennut edeltä-
jästään. Tehoa oli hieman enemmän ja maini-
tut lastentaudit oli korjattu. Sisuskaluja enem-
män traktori muuttui ulkopuolelta: vanteet, 
pakoputki ja uudelleen muotoiltu maski olivat 
nyt keltaiset. 

Seuraavana vuonna nostolaitetta ja painon-
siirtojärjestelmää paranneltiin, minkä vakuu-
deksi traktori sai pelteihinsä ”Implematic”-
merkit. Tasauspyörästön lukosta tuli vakiova-
ruste. 

Vuonna 1960 pienemmän koneen tarvitsi-
joille tuli vaihtoehdoksi 10 hevosvoimaa kes-
ympi 850 Implematic, jota mainostettiin huo-

letta maailman nykyaikaisimmaksi traktoriksi.
Englannissa David Brown myi hyvin, mutta 

vientiin ei oltu tyytyväisiä. Fordsonin tai Mas-
sey Fergusonin kaltaiseen suosioon ei päästy 
missään, vaikka aihetta olisi ollut. 

Amerikan markkinoille DB hivuttautui ”va-
lepuvussa”. USA:han ja Kanadaan menneet 
traktorit maalattiin vihreän ja valkoisen yhdis-
telmällä ja myytiin merkeillä Oliver 500 ja 600. 

David Brownin ongelma oli vähäiset tuote-
kehitysresurssit verrattuna suuriin monikan-
sallisiin merkkeihin – Brownia onkin kuvat-
tu pieneksi firmaksi, jolla oli suuria ideoita. Jo 
1950-luvun lopulla oli valmiit suunnitelmat 
sähköisestä hydrauliikan hallinnasta. Autod-
rive-puoliautomaattivaihteisto saatiinkin val-
miiksi, mutta n. 30 prosenttia korkeampi hinta 
karkotti kiinnostuneet ostajat. 

Vuonna 1961 mallisto alkoi uusiutua. 950:n 
tilalle tuli 10 hevosvoimaa tehokkaampi 990. 
Pienemmän, 45-hevosvoimaisen traktorin 
tyyppi oli 880. Ison DB:n moottorissa oli suu-
rempi iskunpituus ja läpihengittävä sylinteri-
kansi. Viileämmän imuilman toivossa ilman-
putsari sijoitettiin jäähdyttimen eteen, millä 
saavutettiin ainakin teoriassa pieni tehonnou-
su. Parin vuoden kuluttua 990:n akseliväli kas-
voi viidellä sentillä, nostolaitteeseen tuli paran-
nuksia, etuakselia vahvistettiin ja akku siirret-
tiin jäähdyttimen eteen. 

Noin 10 prosentin lisähinnalla sai kaksois-
kytkimellä ja 12 + 4R -vaihteistolla varustetun 
AS-mallin. 990 oli siihen mennessä ja kaiketi 

sen jälkeenkin David Brownin eniten valmis-
tettu traktori. Ford ja MF esittelivät uudet mal-
linsa 60-luvun puolivälissä. David Brown liittyi 
kilpaan uudella valkoisella mallistollaan, jossa 
tärkein uutuus oli Selectamatic-hydrauliikka.

Mitalisijat jäivät meillä saavuttamatta
Suomen traktorimarkkinat voitiin 60-luvun 
alkupuolella jakaa myyntilukujen perusteella 
kolmeen sarjaan. Ensimmäiseen ryhmään kuu-
luivat Fordson, MF ja Valmet, joita rekisteröi-
tiin vuosittain 2000–4000 kpl. Seuraavaksi tu-
livat Nuffield, David Brown ja IH, joiden luke-
mat pyörivät tuhannen pinnassa. Muita merk-
kejä myytiin huomattavasti vähemmän. 

Parhaimmillaan rekisteröitiin vajaat 16 000 
traktoria vuodessa. Urakkamies ja hieman suu-
remman talon isäntä valitsi yleensä traktorin-
sa neljästä brittimallista: samalla viivalla oli-
vat MF-65, Super Major, Nuffield 460 ja Da-
vid Brown 990. Suorituskyky, ominaisuudet ja 
hinta olivat samaa luokkaa, mutta jostain syys-
tä valinta kuitenkin osui harvemmin ”Taavet-
tiin”. 

Osasyynä oli varmasti se, että kilpailijoilla oli 
huomattavasti tehokkaammat jälleenmyyn-
ti- ja huoltoverkostot. Myös 1950-luvun mal-
lien muutamat huonot ominaisuudet saattoi-
vat heikentää merkin mainetta vielä 10 vuotta 
myöhemmin. 

Suurin osa David Brownin omistajista oli 
kuitenkin yhtä mieltä mainoksen kanssa:  
Taavetti on vaativan maanviljelijän traktori. n 

Ruusujen sodan veteraani
David Brown 990

David Brown 990 Implematic

Moottori

4-syl. 4-t nestejäähdytteinen suorasuihkutusdiesel kansiventtiileillä, 54 hv/2200 rpm. 
Syl. läpimitta 92,1 mm, iskunpituus 114,3 mm, kokonaisiskutilavuus 3045 cm³, puris-
tussuhde 17:1. Jakajatyyppinen CAV-ruiskutuspumppu keskipakosäätäjällä, sähkö-
järjestelmä 12V Lucas, laturin teho 150 W, startti 4 hv

Voimansiirto
Kuiva 11” 1-levykytkin, vaihteisto 6 + 2R, nopeudet 3,3–26 km/h. Vähennyspyöräs-
tössä ulkopuolinen lieriövälitys, tasauspyörästönlukko. 2-nopeuksinen VOA 540 ja 
1000 rpm. Mekaaniset rumpujarrut, joita voidaan käyttää ohjausjarruina.    

Hydrauliikka
Voimanottoakselin pyörittämä hammaspyöräpumppu, tuotto 22,7 l/min, 
paine 140 kg/cm², nostoteho 1500 kg. Painonsiirtojärjestelmä.

Pyörät Edessä 7,50 x 16, takana 11 x 36

Täytösmääriä
Moottori 7,4 l, jäähdytysjärjestelmä 13,6 l, voimansiirto 24 l, hydrauliikka 20,5 l, polt-
toainesäiliö 52,2 l

Mittoja
Pituus 2790 mm, leveys 1290 mm, korkeus 1420 mm, maavara 510 mm, paino va-
kiovarusteilla 1160 kg

Lisävarusteita

7,50 x 18 -etupyörät, 12 x 36- tai 14 x 30 -takapyörät, levikepyörät, pyöräpainot, etu-
painot, puolitelat, ohjauksentehostin, pakokaasujarru, 12 + 4R -vaihteisto, kaksois-
kytkin, hydrauliikan lisälohko, vetokoukku, hihnapyörä, ylä- tai alapakoputki, ohjaa-
mosuoja  

Hinta 9390 mk vuonna 1964, mikä vastaa vuonna 2010 n. 16 080 euroa

Valmistaja David Brown Tractors Ltd.

Valmistusaika 
ja -paikka

1961–1965, Meltham, Englanti. Valmistettu yhteensä 40 600 kpl.

n   Kimmo Kotta
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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.

l  Kesän Weteraanitapahtumat:
 www.koneviesti.fi/tapahtumat/fi_FI/weteraanit

Elokuu
l Lepaa 12.–14.8. Hattula

Syyskuu
l FinnMetko 2.–4.9. Jämsänkoski
l Innov-Agri 7.–9.9. Outarville (Ranska)
l Rauta ja Petrooli 12.–13.9. Hyvinkää
l Moottorisahauksen MM-kisat 
  23.–27.9. Zagreb (Kroatia)

Lokakuu
l KoneAgria 20.–23.10. Jyväskylä

Ryhmäesittelyssä: Lumilingot, lumiaurat

Tuhti liite täynnä 
maarakennuskoneita
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