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PULLING

Ääni on raivoisa, kun Keith Blackista 
modifioitu 8,5-litrainen metanolikone 
ärjäisee. Varsinkin kun moottoreita on 
useampia.

Hollantilainen Lambada on yksi 
Euroopan vetoratojen pitkäaikai-
simmista pulling-tiimeistä. Tii-
min ytimen muodostaa Zwollessa 
asuva Dingerinkin perhe – tai pi-
kemminkin koko suku.

AD-varaosa- ja korjaamobis-
nestä pyörittävä Wim Dingerink 
on saanut tallin sponsoreiksi ni-
mekkäitä yrityksiä. Tukijoiden 
joukosta löytyvät niin yli sadas-
sa maassa Bobcat-kuormaimia 
markkinoiva yritys, merkin hol-
lantilainen maahantuoja, Ken-
dall-voiteluaineet kuin Gencom-

niminen IT-alan yrityskin, joka 
saa tukirahoilleen vastinetta mo-
nimoottoristen pulling-traktorei-
den tiedonkeruujärjestelmistä. 

Nuorempaa sukupolvea edusta-
va Gert Dingerink kertoo tiimin 
olleen kasassa jo parikymmentä 
vuotta. Toiminta on kuitenkin laa-
jentunut ja käytössä olevien moot-
toreiden määrä lisääntynyt pikku-
hiljaa. Kertasysäyksellä kaikkia yh-
deksää mukana kulkevaa mootto-
ria ei tosiaankaan ole hankittu. 

Tarkkaa hintaa tiimiläiset eivät 
koneille antaneet, mutta yhden 
uuden kisamoottorin hintalappu 
lienee noin 70 000 euroa. Moot-
torilla ajetaan 20 kisaa, minkä jäl-
keen tietyt osat vaihdetaan. Va-
rikkopilttuussa olikin myytävänä 
eläkkeelle päästettyjä alumiinisia 
kiertokankia viiden euron kappa-
lehintaan.

Amerikkalaista osaamista
Moottoreina Lambadan tiimi käyt-
tää amerikkalaisia Keith Blackin 
alumiinilohkoja. Jo 1970-luvulla 
kiihdytysautojen moottoreita teh-
nyt Keith Black oivalsi ensimmäi-

senä, että erittäin rankkaan käyt-
töön tulevia alumiinilohkoja on 
tehtävä käsityön asemasta standar-
din mukaisesti ja teollisesti. 

Oivallus osui oikeaan, kun kat-
soo maailman drag race- ja pul-
ling-kisojen voittajien moottorei-
ta. KB:n lohkot ovat voimanlähtei-
nä lähes aina.

Lambadan tiimi hankkii loh-
kot ja tarvittavat osat Amerikas-
ta, mutta tekee koneistukset ja ko-
koonpanon itse omassa verstaas-
saan. AD-huollon lisäksi Dinge-
rinkin paja on keskittynyt nimen-
omaan V8-moottoriden tuunaa-
miseen ja virittämiseen.  

Vetotraktorin yhden moottorin 
sylinteritilavuus on 520 kuutio-
tuumaa, tutummin ilmaistuna 8,5 
litraa. Moottori varustetaan niin 
sanotuilla hemi-kansilla, joissa 
palotila on puolipallon muotoi-
nen. Näin sylinteri täyttyy ja tyh-
jenee on nopeammin, kun venttii-
lit ovat kallellaan toisiaan vasten. 

Mekaaninen ahdin
Moottorin hengityksen varmis-
tamiseksi koko komeuden pääl-

le on pultattu mekaaninen ahdin, 
joka painaa ilman ja polttoaineen 
seosta sylintereihin. Ahdin saa 
voimansa suoraan kampiakselin 
päästä leveällä hammashihnalla. 
Gertin mukaan kone kehrää noin 7 
500 kierrosta minuutissa ja voimaa 
saadaan noin 2 500 hevosvoimaa. 

Modifiedin 4,5-tonnisissa Lam-
badan tiimin käytössä on 34 litraa 
moottoritilavuutta ja hevosvoi-
mia pyöreät 10 000. Tämäkään ei 
meinannut riittää syksyn EM-ki-
soissa, sillä niin ikään hollantilai-
nen Whispering Giant veti neljän 
suihkuturbiinin siivittämänä pull 
offissa sentilleen saman tuloksen. 
Uusinnassa Intertechno Lamba-
da kuitenkin näytti kaapin paikan 
ja otti yli seitsemän metrin kaulan 
Kuiskaavaan jättiläiseen. 

Kaudella 2010 Lambadan tii-
mi ajoi neljän kuukauden tur-
neen USA:n modified- ja unli-
mited-luokissa.  Tulos oli varsin 
vakuuttava osoitus eurooppalai-
sesta osaamisesta, sillä maailman 
kovimmassa luokassa heltisi kak-
kospytty tuotavaksi vanhalle man-
tereelle. n

Hollannin  vastine 
Herlevin  perheelle 
on Dingerinkin  suku. 
Lambada-tiimi on  yksi 
Euroopan pulling- 
ratojen menestyksek-
käimmistä. 

n   Visa Vilkuna

Lambadan tenho kestää

ã Euroopan kovimmalla tiimillä ovat laitteet viimeistä huutoa. Moot-
torit nostetaan rekan sisältä ulos työntyvän rullaradan ja taljan avulla.

Moottorin tukikorvakon paikka näkyy rungossa.Lambadan koneiden viimeistely on huippuluokkaa.ã ã

Suomalaisilta drag race -radoilta tuttu Aulis Hämeenkorpi oli otet-
tu Lambadan tiimin kaluston ällistyttävän korkeasta laadusta. Alumii-
nisesta kiertokangesta ei kuitenkaan tullut kauppaa, vaikka Original 
Rat Poisonin Phil Faibanks ostamista suosittelikin.

ã

Dingerinkin miehil-
tä moottorin asen-
nus käy hetkessä. 
Kaikkiaan tiimillä oli 
 Härmässä mukana 
yhdeksän moottoria.

SM-kiertueen 
aikataulut 
•	 9.6.2012	 Piikkiö	
•	 24.6.2012	 Haapajärvi	
•	 30.6.2012	 Alahärmä	
•	 21.7.2012	 Tyrnävä	
•	 4.8.2012	 Nurmes	
•	 11.8.2012	 Kalajoki	

Suvun voimin rautaisella ammattitaidolla


