
Italialaiset viljelijät ovat suosineet traktorihan-
kinnoissaan telakoneita. Nelivedot ovat laske-
neet telatraktoreiden kysyntää viimeisen 50 
vuoden aikana, mutta suurilla italialaismer-
keillä on vieläkin valikoimissaan telamalleja. 
Samella yksi, Lamborghinilla sekä Landinilla 
neljä ja New Hollandilla peräti viisi. 

Kun neliveto teki Italiassa tuloaan 50-luvun 
lopulla, tela- ja pyörätraktoreiden markkina-
osuudet olivat suunnilleen puolet ja puolet. 
Kymmenisen vuotta myöhemmin myydyistä 
uusista maataloustraktoreista telakoneita oli 
kolmannes. Nykyään enää 7,5 prosenttia trak-
toreista on teloilla. 

Syyt tela- ja nelivetoisten traktoreiden suosi-
oon ovat maantieteelliset. Pellot ja etenkin vii-
niviljelmät ovat usein niin jyrkillä rinteillä, että 
takavetotraktorin käyttäminen on mahdoton-
ta. Tasaisemmat maat taas saattavat ajoittain 
olla kivikovia, jolloin muokkauksiin tarvitaan 
kaikki mahdollinen vetovoima.

Vielä 60-luvulla miltei jokaisesta italialaises-
ta pyörätraktorimallista oli saatavilla telaver-
sio, joskus myös päinvastoin. Fiatin pyörätrak-
torituotanto oli 40-luvun lopulle saakka melko 
verkkaista, mutta sitten alkoi tapahtua.

Muutamassa vuodessa markkinajohtajaksi
Fiatin ensimmäinen pyörätraktorimalli, vuon-
na 1919 esitelty 702, oli tuotannossa seitsemän 
vuotta, minkä jälkeen se korvattiin hieman pie-
nemmällä Fiat 700 -traktorilla. Uusi versio py-
syi muutamilla muutoksilla ehostettuna val-
mistusohjelmassa seuraavat 24 vuotta. Vuodes-
ta 1932 lähtien 700:aa sai myös telamallina, jota 
tehtiin huomattavasti enemmän. 

Pyörätraktoria eri variaatioineen valmistui 
vuoteen 1950 mennessä 4651 kappaletta. Seu-
raavia uutuuksia olivat vuonna 1946 markki-
noille tullut Fiat 50 -telakone ja kolme vuotta 
myöhemmin esitelty Fiat 600 -pyörätraktori.

Maaliskuussa 1949 Veronan suuressa maa-
talousnäyttelyssä julkistetussa uudessa pyörä-
Fiatissa oli valuosista koottu itsekantava runko, 
4-sylinterinen, 22 hv:n kaasutinmoottori mag-
neettosytytyksellä ja kumipyörät. Rautapyörät 
sai valinnaisvarusteena, kuten myös  tela-alus-
taisen Fiat 601:n ja 3-pyöräisen 602:n.

Kirkkaankeltainen traktori oli entisiin Fiatei-
hin verrattuna modernin näköinen, mutta si-
vuventtiilit ja kampikäynnistys olivat tuolloin 
jo vanhanaikaisia ratkaisuja. Veivistarttia puo-
lusteltiin Italian syrjäisten kolkkien sähköttö-
myydellä, tyhjentyneet akut kun olisi pitänyt 
käydä lataamassa pitkienkin matkojen päässä.

Traktorin hintaakin sähkövarusteiden puut-
tuminen tiputti. Italialaiset viljelijät, kuten ko-
ko muukin kansa, olivat sodan jäljiltä heikoissa 

varoissa. Kilpailijoihin verrattuna 1,1 miljoo-
nan liiraa maksanut Fiat oli edullinen: Fergu-
son maksoi 1,5 miljoonaa ja 4 hv tehokkaampi 
Landini Velite kokonaiset 2 miljoonaa. 

Kahden vuoden ja tuhannen traktorin jäl-
keen Fiatin lokasuojia ja etuakselia parannel-
tiin, ja muutamia muitakin pikkumuutok-
sia tehtiin. Näkyvimpiä uudistuksia oli orans-
si väri, joka pysyi Fiatin tunnusmerkkinä aina 
80-luvun alkuun saakka, sekä uusi tyyppimer-
kintä 25. 

Vuonna 1953 Fiat sai uuden moottorin, joka 
oli sama kuin Fiat 1400 -henkilöautossa. Die-
sel-malli saatiin sylinterikannen vaihdolla ja 
ruiskutuspumpun lisäämisellä. Samaa diese-
liä käytettiin 1400-henkilöauton lisäksi Fiatin 
Compagnola-maastoautossa ja 615N-kevyt-
kuorma-autossa. 

Autokäytössä moottorista otettiin jopa 60 hv, 
traktorissa teho rajoitettiin kierrosluvun las-
kulla 25 hevosvoimaan. Ensimmäistä kertaa 
Fiat-traktorissa oli nyt myös sähköstartti, vie-
läpä 24-volttinen. Myös hydraulinen nostolaite 
oli uusi Fiat-varuste. 

Moottorivaihdoksen myötä traktoriin tu-
li palkkirunko. Moottori voitiin nyt irrottaa 
traktoria katkaisematta. Taka-akselirakenteis-
sa ja voimansiirrossa huomioitiin raskaampi-
kin käyttö. Samoja osia hyödynnettiin myös 
trukeissa. 

Normaalin pyörätraktorin lisäksi oli saatava-
na 3-pyöräinen malli, tela-alustainen traktori ja 

viininviljelyversio. Yhteensä erilaisia malleja oli 
18. Ensimmäisiä nelivetokokeilujakin tehtiin. 

Uusi Fiat oli onnistunut kone ja nousi vä-
littömästi Italian markkinajohtajaksi. Mallia 
tehtiin 15 000 koneen vuosivauhdilla vuoteen 
1956 saakka, jolloin sen johtoasema siirtyi Fia-
tin seuraavalle uutuudelle, Piccolalle.

Suomessa ei vielä innostuttu Fiatista
Fiatin ensimmäistä pyörätraktorimallia tuotiin 
joitain kappaleita Suomeenkin, mutta sitten 
tuontiin tuli reilun 30 vuoden tauko. Maahan-
tuonnin 50-luvun alkupuolella uudelleen aloit-
tanut Työväline Oy panosti markkinoinnissaan 
ainakin aluksi enemmän Fiatin tela-alustaisiin 
puskutraktoreihin. Muitakin italialaispillarei-
ta täällä nähtiin. Merkkejä olivat muun muas-
sa Ansaldo-Fossati, Vender, Savigliano ja Breda. 

Ensimmäinen Fiat 25R tuli Suomeen heti 
tuoreeltaan vuonna 1953. Jatkoa seurasi vas-
ta kahden vuoden kuluttua, kun näytetraktori 
oli läpäissyt kunnialla Vakolan testit. Toisessa 
erässä saapui 36 traktoria ja viimeisessä vuoden 
1956 erässä 100 konetta. 

Traktorina Fiat oli kokonaan eri luokkaa 
kuin muutamat 50-luvun alussa tänne tuodut 
hajamerkit, mutta vastaavanlaiseksi kumma-
jaiseksi sekin hyvistä ominaisuuksistaan huo-
limatta vielä jäi. Vähäinen tuonti saattoi johtua 
saatavuudesta, sillä tehtaan 15 000 koneen vuo-
situotannosta vientiin liikeni vain kolmannes 
ja vientimaita oli kymmeniä. n
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Tekniset tiedot: Fiat 25R

Moottori

4-syl. 4-t nestejäähdytteinen etukammiodiesel kansiventtiileillä, 25 hv/2000 rpm. Syl. 
läpimitta 82 mm, iskunpituus 90 mm, kokonaisiskutilavuus 1901 cm³, puristussuhde 
20:1. Rivityyppinen Fiat-Bosch-ruiskutuspumppu alipainesäätäjällä, kylmäkäynnis-
tystä varten hehkutulpat ja pakkosyöttö. 24 V sähköjärjestelmä, laturin teho 350 W

Voimansiirto

Käsikäyttöinen 9,5” kuiva 1-levykytkin. Suorahampainen siirtopyörävaihteisto 4+R, nope-
udet 3,9–15,5 km/h. Vähennyspyörästössä ulkopuolinen lieriövälitys. Voa 585 rpm,  
hihnapyörä 134 mm x 239 mm, 1100 rpm. Mekaaniset vannejarrut, voidaan käyttää  
ohjausjarruina

Hydrauliikka Voimanottoakselikäyttöinen hammaspyöräpumppu, suurin paine 120 aty, nostote-
ho 640 kg, ei painonsiirtojärjestelmää

Pyörät Edessä 5.50 x 16, takana 10 x 28

Täytösmääriä Moottori 6,5 l, jäähdytysjärjestelmä 10 l, voimansiirto 7,5 l, vähennyspyörästöt  
2 x 1,7 l, hydrauliikka 5,2 l, polttoainesäiliö 37 l

Mittoja
Pituus 2520 mm, akseliväli 1560 mm, leveys 1680 mm, korkeus ohjauspyörään 
1400–1530 mm, maavara (säädettävä) 350 mm–480 mm, paino vakiovarusteilla 
1665 kg

Lisävarusteita
Kaasutinmoottori, tela-alusta, 3-pyöräversio, 4-veto, rautapyörät, erikoiskapea malli, 
teollisuusmalli, erikoiskorkea malli, kytkinpoljin, vierekkäiset jarrupolkimet, keskiniit-
tokone, vinssi, aurinkokatos

Hinta 470 000 mk v. 1956, mikä vastaa noin 12 900:aa euroa€v. 2012

Valmistaja Fiat-Sezione Motorizzazionne Agricola

Valmistusaika 
ja -paikka

1953–56, Torino, Italia. Valmistettu eri versioina yhteensä noin 45 000 kpl

n   Kimmo Kotta

Uutta väriä Euroopan traktorimarkkinoille
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Tulevia  
näyttelyjä ja 
tapahtumia

Ulkomaisten näyttelyjen tiedot on kerätty ul-
komaisten messujärjestäjien luetteloista. Emme 
vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä. 
Ennen näyttelymatkaa tiedot kannattaa varmistaa 
näyttelyorganisaatiolta. 
 
Katso myös Koneviestin tulevia jutun aiheita:
www.koneviesti.fi/tulevat

Maaliskuu
l 16.–17.3.  Villi Länsi, Turku
l 16.–17.3.  Telakonepäivät, Humppila
l 16.–18.3.  Agrotech, Kielce (Puola)
l 16.–18.3.  Forst&Holz 2012, Dresden
l 30.–31.3.  Mansen Mörinät, Tampere
l 30.3.–1.4.  Pytinki 2012, Seinäjoki
l 31.3.–4.4.  Techagro, Brno

Huhtikuu
l 13.–15.4. Forst Live 2012, Offenburg (Saksa)
l 16.–21.4.  Intermat, Pariisi
l 19.–21.4.  Maamess 2012, Tartto
l 19.–22.4.  Riga Agro 2012, Riika
l 20.–21.4.  Oikiat Konepäivät, Oulu

Lisää tapahtumia Koneviestin nettisivuilla:
www.koneviesti.fi/tapahtumat

Lue seuraavasta Koneviestistä!

Teemana mittaus,  
paikannus ja valvonta
• Kokemuksia satelliittiperustaisesta  
 automaattiohjauksesta
• Tilasäiliön etävalvonta
• Testissä 3 peruutuskameraa ja  
 Trimbe-ajo-opastin

Ja paljon muuta!

Ilmestyy 26.4.

Ryhmä-
esittelyssä: 

Varavoimalaitteet
Tilasäiliöt

Sähköverkon
kunnossapitoa

• Helikopterilla
• Moottorikelkalla
• Kaivurikuormaimella


