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naisvarusteena sai 4-sylinterisen 26 
hv:n moottorin, joka mahdollis-
ti puimurin vetämisen huomatta-
van pienilläkin traktoreilla. Tuossa 
vaiheessa oli valmistunut jo vajaat 
60 000 All-Cropia. Jokaisella var-
teenotettavalla kilpailijalla alkoi ol-
la omia huokeita pikkupuimureita.

Suomen puimuriaika 
aloitettiin All-Cropilla
Puimurikuume iski muuallakin. 
All-Cropia alettiin viedä kaikil-
le mantereille, etenkin Euroop-
paan. Päinvastoin kuin Amerikas-
sa, täällä enimmät Allis-puimurit 
myytiin suurtiloille. 

Suomessa puimurilla puitiin 
ensimmäistä kertaa syksyllä 1937. 
Helsingin Riipilässä Tapolan tilaa 
viljellyt John Söderberg oli osta-
nut  All-Crop-puimurinsa Ruot-
sista, mutta jatkossa sen sai Suo-
mestakin. Edustajina toimivat so-
tavuosiin saakka Allis Oy ja Labor, 
sotien jälkeen Kesko Oy.

Vuoden 1939 loppuun mennes-
sä Suomessa oli päälle 20 puimu-
ria, joista Alliksia oli ehkä puolet. 
Sotavuosina uusien puimureiden 
saanti oli mahdotonta, eikä tuon-
ti päässyt rauhan tultuakaan käyn-
nistymään ennen vuotta 1948. En-
simmäisten joukossa maahan-
tuontia pääsi aloittelemaan Kesko 
Oy, jolle Alliksen edustus 
oli siirtynyt maansiir-
tokoneiden myötä. 
Ankaran dollaripu-
lan takia tuonnit 
jäivät vähäisik-
si, mutta nousu 

koitti 1950-luvun alussa, jolloin 
puimureiden valmistus alkoi Eng-
lannissa. Samalla hintakin tuli hie-
man alaspäin. Allis-Chalmers oli 
tuolloin yleisin puimurimerkkim-
me. Myydyimpänä vetopuimu rina 
se pysyi aina 1950-luvun puoleen-
väliin saakka, jolloin ykköstila me-
ni ruotsalaiselle Arokselle. Ajopui-
mureista Massey-Harris 726 meni 
Alliksen edelle jo vuonna 1952.

All-Crop toimi hienosti 
1930-luvun lopun 
hyvinä syksyinä, 
mutta 1950-lu-
vulla suotuisat 
kelit olivat har-
vinaisempia. 

Heikommissa olosuhteissa Allis-
Chalmers oli omaperäisen raken-
teensa takia kaiketi tuon ajan pui-
mureista ongelmallisin. 

Kuluneena syksynä oli oiva ti-
laisuus tutustua Alliksen ominai-
suuksiin. Tuliko aikanaan All-Crop 
-puimurin ostanut viljelijä pete-
tyksi vai saiko hän hyvän sadon-
korjuukoneen muita halvemmalla, 
siitä yritettiin päästä selville.

Poikkeavaa puintitekniikkaa
Allis-Chalmersin leikkuupöy-
tä on traktorin vasemmalla puo-
lella. Pöytää hallitaan käsivivulla 
ja se koostuu normaalista teräs-
tä, oikeanpuoleisen kannatuspyö-

rän käyttämästä 4- tai 6-lapaises-
ta kaatokelasta, mattokuljettimes-
ta sekä lyhyestä ylämatosta, jolla 
varmistetaan viljan siirtyminen 
puintikelalle. 

Varstasilta on kokonaan um-
pinainen, joten kelalla tapahtuu 
pelkkä irtipuiminen. Puintikelan 
8 kierteistä varstaa ja varstasillan 
2 varstapienaa ovat kumipäällys-
teisiä, millä pyrittiin estämään 
jyvien kuoriutuminen. Kelan no- 
peutta säädetään portaattomasti 
käsikäyttöisellä variaattorilla ra-
joissa 400–700 rpm, 700–1 250 
rpm ja 850–1 600 rpm. Nopeus-
alueet vaihdetaan käyttöakse-
lin kiilahihnapyörän välilevyillä. 
Puintiväliä säädetään kelaa laske-
malla tai nostamalla. Terän ja mat-
tokuljettimen nopeutta voidaan 
muuttaa käyttävän kiilahihnapyö-
rän välilevyjä lisäämällä tai poista-
malla.

Puintikelalta oljet ja jyvät ohjau-
tuvat yläkautta poikittaiselle heit-
tokohlimelle, jossa tapahtuu var-
sinainen erottelu. Kolmion muo-
toisista lehtikuusirimoista tehdyn 
kohlimen läpäisseet jyvät siirtyvät 
alapuolella olevan kolakuljettimen 
avulla seulastolle. Oljet jatkavat 
matkaansa kohlimen viistoon lop-
puosaan ja sieltä edelleen peltoon 
puimurin oikealle puolelle.

Seulasto koostuu kahdesta sää-
töseulasta ja yhdestä reikäseulas-
ta. Tuuletusilma tehdään 4-lapai-
sella puhaltimella, ilman määrää 
ja suuntaa säädetään ylä- ja ala-
puolisilla estelevyillä. Seulaston lä-
pi tippuneet jyvät siirretään kieru-
kalla ja kuppielevaattorilla säkitys-
laitteelle. Seulojen yli tullut paina-
vampi materiaali siirtyy seulaston 
loppupäässä olevan rajaiskieru-
kan ja läppäelevaattorin avulla ta-
kaisin puintikelalle. Rajaiselevaat-
torin pohjassa olevan reikäseulan 
läpäisseet irtojyvät putoavat kola-

Hinattava Allis-Chal-
mers All-Crop 60 oli 
1950-luvun alussa 
 Suomen yleisin pui-
mu ri   malli. Se ei omi-
naisuuksiensa puolesta 
ollut paras mahdolli-
nen suomalaispelloille, 
mutta huokea hankin-
tahinta ja tasokas tek-
niikka kiinnostivat niin 
runsaasti, että kauppo-
ja tehtiin samaan tah-
tiin kuin koneita saatiin 
tänne tuotua. All-Crop 
oli alkuaan tarkoitet-
tu pienemmille tiloille, 
mutta meillä se oli ai-
nakin aluksi isojen ta-
lojen kone. Kuluneena 
syksynä Allis-puimuria 
päästiin kokeilemaan 
jokseenkin 60 vuoden 
takaisissa olosuhteissa. 
Jyvät menivät säkkiin ja 
oljet peltoon, kuten oli 
tarkoituskin, eikä hi-
nausapuakaan tarvittu.

   Kimmo Kotta

Olympiasyksyn 
puintitunnelmissa

allis-Chalmers all-Crop 60a

kOkeilu

All-Crop-puimurin apumoottori on sama kuin Allis-Chalmers B 
-traktorissa, suurimpana erona on kampi käynnistys. Puintikoneisto 
kytketään säkitystason alla olevasta kulmavaihteesta, pikapysäytys 
hoituu traktorin istuimelta käsin vaijerin avulla. Kierrosluvun säätövipu 
on moottoriöljynsuodattimen takana olevalla hammaskaarella, moot-
tori sammutetaan magneeton kupeessa olevasta maadoitusliuskasta.

ã

Allis-Chalmersin edustus siirtyi sotien jälkeen Keskolle. Aiemmin merkkiä olivat myyneet Allis Oy 
sekä Labor. 50-luvun alkuvuosina Allis-Chalmers All-Crop oli puimurimarkkinoidemme ykkönen, 
mutta melko pian kärkisija meni Massey-Harris 726 -ajopuimurille. Viimeiset All-Crop-puimurit 
Kesko myi vuoden 1958 tienoilla. Kaikkiaan niitä on meille tuotu noin 350 kpl. Allis-Chalmers All-Crop 60  suunniteltiin 

alunperin voimanottokäyttöiseksi,  mutta 
vuodesta 1940 lähtien sen sai myös 
apumoottori varustuksella. Useampaan 
traktoriin oli tuolloin saatavana voiman-
ottoakseli, mutta harvemmasta löytyi 
tarpeeksi pieniä vaihteita, eikä voimaa-
kaan ollut aina riittävästi. 26-hevosvoi-
maisen N-Fordsonin lisä varusteisiin on 
kuulunut ulosottoakseli, mutta puimu-
rin yhtäaikainen vetäminen ja pyöritys 
on ollut mahdollisuuksien rajoissa. Apu-
moottorimalli liikkuu kuitenkin melko 
vaivattomasti.

Amerikkalainen Allis-Chalmers 
nousi 1930-luvun alun lamavuosis-
ta kahden mullistavan koneuutuu-
den avulla. Nopeavaihteinen ku-
mipyörätraktori Allis-Chalmers U 
laajensi traktoreiden työsarkaa ko-
konaan uusille alueille, halpa ja yk-

sinkertainen All-Crop -leikkuupui-
muri puolestaan mahdollisti pie-
nempienkin tilojen viljankorjuun 
koneellistamisen. 

Yhtymän maatalouskonepuolen 
johtaja Harry Merritt antoi suun-
nittelijoille kovan haasteen: pui-

muri sai maksaa hieman enem-
män kuin itsesitoja, mutta paljon 
vähemmän kuin sitoja ja puima-
kone yhteensä, puimurin piti liik-
kua keskikokoisella traktorilla ja 
puimaan oli pystyttävä kaikkia 
tunnettuja viljelykasveja.

Tavoitteet saavutettiin ja pui-
muriuutuus menestyi heti. En-
simmäisenä kokonaisena tuotan-
tovuotena 1936 tehtiin 7 650 ko-
netta, pari vuotta myöhemmin 
vuosituotanto oli jo 15 300 puimu-
ria. Vuodesta 1940 lähtien valin-
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kuljettimelle, kokonaisina säilynei-
den tähkien mennessä uudelleen 
puitavaksi. Ruumenet, siikaset, ol-
jenpätkät ja muu kevyempi roska 
lentää tuulen voimasta peltoon, ne-
kin puimurin oikealle sivulle. 

Ylimmän seulan päässä, rajais-
kierukan yläpuolella, on 23 cm pit-
kistä teräspuikoista koostuva jatke 
sekä säädettävä jyväkynnys. Seulas-
ton ja kohlimen nopeus on säädet-
tävissä niin ikään kiilahihnapyörän 
välilevyillä. Kohlinta, seulastoa ja 
kuljettimia käyttävällä akselilla on 
säädettävä ylikuormakytkin, sa-
moin jyväkierukan akselilla.

Puintikoneistoa voidaan käyttää 
joko traktorin ulosottoakselilla tai 
erillisellä 26 hv:n apumoottorilla, 
joka on sijoitettu vetoaisalle. Moot-
tori on sama kuin Allis-Chalmers 
B- tai D270-traktoreissa. Se käyn-
nistetään kammesta, polttoainee-
na on bensa tai petrooli, kytkimen 
ja puimurin kulmavaihteen välissä 
on nopeutta suhteessa 3,58:1 alen-
tava suunnanvaihtaja.

Puimurissa on kaksi 6.50 x 16 
-pyörää. Voimanottokäyttöisessä 

mallissa jokseenkin koko puimu-
rin paino on kannatuspyörien va-
rassa, 250 kg painavamman apu-
moottorimallin massasta 135 kiloa 
tulee traktorin vetolaitteelle.

Henkiin herättelyä
Omilta tiluksilta ei menneenä syk-
synä löytynyt Allis-testiin sopivia 
viljoja, yli puolitoistametrinen ruis 
olisi saattanut olla turhan haasteel-
lista. Rajanaapuri lupasi jättää pie-
nen alan ohraa puimatta, joten tes-
tialueen puolesta asiat olivat kun-
nossa. Puintiväkeäkin löytyi tar-
peellinen määrä. Kuljettajaksi lu-
pautui Hannu Sahlberg ja säkki-
mieheksi Axel Hämäläinen. Mai-
nioita masinistimiehiä, jotka kyke-
nevät vaikka valkovenäläiseen kan-
santanssiesitykseen. 

Vetotraktoriksi valikoitui vuo-
den 1939 kumipyöräinen Ford-
son N, jonka taakse sijoitetulta is-
tuimelta yletti parhaiten puimurin 
hallintavipuihin. Myös sen sopi-
van hidas 1-vaihde (1,8–3,5 km/h) 
puolsi valintaa. Itse puimuri on 
ensimmäisiä Englannissa tehtyjä, 

vuosimalli asettuu välille 1951–53.
Puimuri suostui käynnistymään 

kuuden vuoden hiljaiselon jälkeen, 
ihan vaivatonta starttaus ei kuiten-
kaan ollut. Alliksen kampi mahtuu 
juuri ja juuri pyörähtämään veto-
aisan rautojen välissä, mutta ilman 
rukkasia saa rystysensä verille. 

Monessa vanhan ajan mootto-
rissa sytytystä voi kääntää käynnis-
tysvaiheessa myöhäisemmälle, mi-
kä estää takapotkut. Alliksesta tä-
mä mahdollisuus puuttuu, niinpä 
lepsuilla otteilla moottori saattaa 
iskeä takaisin. Seurauksena on pa-
himmillaan jopa luita rikkova tälli. 
Magneeton laukaisulaite vähentää 
hieman takapotkun mahdollisuut-
ta, mutta ei aina tarpeeksi. 

Käynnistys alkaa bensahanan 
avaamisella ja ryyppynamikan 
kääntämisellä, sitten rivakka pyö-
räytys ja moottori käynnistyy ko-
valla metelillä. Ryyppy on väännet-
tävä nopeasti käyntiasentoon, muu-
ten moottori tukehtuu ja seuraa 
paljon pitkällisempi veivaaminen.

Normaalisti kaikki sujuu luetel-
lussa järjestyksessä, mutta kokeil-

taessa moottori suostui pyörimään 
omin avuin vain muutaman kier-
roksen. Jokainen tulppa antoi hy-
vän kipinän, kone sai bensaa sopi-
vasti, mutta ei vain käynnistynyt. 
Lempo soikoon! 

Pitkän, hikisen ja kiroisan vei-
vaussession aikana joku sisäinen 
ääni alkoi muistutella, että nykyi-
nen 95-bensa saattaa olla ominai-
suuksiltaan olennaisesti erilaista 
kuin kuusi vuotta sitten. Sehän sii-
nä kivistikin. Kun tankkiin vaihtui 
ysikasia, pörähti Allis heti käytiin. 

Sitten vain odottamaan sopivaa 
keliä, jota ei menneenä syksynä riit-
tänyt joka viikollekaan. Syyskuun 
10. päivä valkeni sateettomana ja 
sellaisena ilman piti pysyäkin ilta-
päivälle saakka – siispä puimaan.

Pellon laidalle
Pellolle siirtyminen ei tuottanut 
suurempia hankaluuksia, mutta 
kapea sivutie oli koko leveydeltään 
käytössä. Kuljetusasennossa yhdis-
telmän leveys on 3,7 m, raidevä-
liäkin löytyy vetotraktori mukaan 
luettuna 285 cm. Ovat saattaneet 

Terän ja mattokuljettimen levyinen (150 cm) puintikela heittelee jy-
vät ja oljet poikittaiselle heittokohlimelle, missä tapahtuu varsinainen 
erottelu, varstasilta kun on kokonaan umpinainen. Puurakenteisen 
(lehtikuusta) kohlimen läpi valuneet jyvät siirtyvät seulastolle kolakul-
jettimella. Tämä omintakeinen menetelmä on toiminut kuivissa olo-
suhteissa ja pienellä olkimäärällä oikein hyvin, mutta märkinä syksyi-
nä viljaa on mennyt olkien mukana peltoon joskus runsaastikin.

Puintiväliä säädetään kelaa nostamalla tai laskemalla. Varstasilta 
pysyy paikallaan. Säätö tehdään akseleiden päissä olevilla ruuveilla, joi-
den kannat ovat entisaikojen maatalouskoneiden tapaan neliskanttisia. 
Tukoksien varalta kela-akselin päähän on tehty reikä vääntörautaa var-
ten. Alalaidassa olevalla pienellä kammella säädetään kelan variaattoria.

Säkitystason ja leikkuupöydän välissä pyörii monta hihnapyörää. 
Vasemmanpuoleinen hihna ja ketju kuuluvat kaatokelan voimansiir-
toon, keskellä näkyy puintikelan hihna variaattori- ja kiristyspyörineen, 
oikealla leikkuupöydän alemman ja ylemmän mattokuljettimen käyttö-
hihna sekä leikkuuterän kiertokanki eli ramppa.

Puimurin takana olevalla kiilahihnalla siirretään voimaa kohlimille, 
seulastolle sekä rajaiskierukalle ja -elevaattorille. Viljakierukalle ja 
-elevaattorille voima siirretään pääakselilta ewart-ketjulla, kummankin 
akselin päässä on räikkätyyppiset ylikuormakytkimet. Viljakierukka 
puhdistetaan vasemmalla näkyvän pyöreän luukun kautta.

Kahden säätöseulan lisäksi All-Cropissa on mahdollista käyttää 
alimmaiseksi tulevaa erillistä reikäseulaa, joka kuitenkin neuvotaan 
jättämään pois ohran ja kauran puinnissa. Rajaiselevaattorin pohjassa 
on vielä yksi seula, joka erottelee irtojyvät seulastolle kokonaisten 
tähkien jatkaessa matkaansa takaisin puintikelalle. Käyttöohjekirjasta 
löytyy säätöohjeet 106 kasvilajin puintiin.

ã

ã

ã

ã

ãVasemmalla olevalle leikkuupöydälle näkee hyvin, mutta vääränpuoleisen pöydän seuraaminen vaatii pientä totuttelua. Jousikevennettyä 
pöytää hallitaan käsivivulla ja 6-lapaista kaatokelaa kuvassa näkyvällä köydellä. Nyöristä vetämällä avautuu lukitus, minkä jälkeen samaisen 
köyden avulla kela voidaan säätää 13:een eri asentoon. Kaatokela pyörii silloin, kun puimuri liikkuu. Sen sijaan terä ja mattokuljetin pelaavat 
samaan tahtiin puintikoneiston kanssa.

ã
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 entisaikaan olla portinpielet ruh-
jeilla, silloin kun parimetrisetkin 
työkoneet ovat olleet harvinaisia. 
Työkunnossa Allis leviää yli 4-met-
riseksi. Mittaa tulee lisää alas laske-
tusta säkkirännistä ja olkikuvusta.

Puimurin käynnistys sujui nyt 
mutkattomasti. Seuraavaksi ve-
to kytkinvivusta ja puintikoneisto 
päälle kulmavaihteen sakarakytki-
mestä. Puintikoneisto on parasta 
kytkeä reippaalla tyhjäkäynnillä ja 
kiihdyttää vähitellen oikeaan no-
peuteen. Kaasuvipu on kytkinko-
pan päällä, valitussa asennossa se 
pysyy hammaskaaren varmenta-
mana. Puintikoneisto pitää omaa 
ääntänsä, mutta se peittyy apu-
moottorin terävään räikinään. 

Pöydän asetukset on tehtävä 
puimurin ollessa paikallaan, sil-
lä vauhdissa säätöjen tekeminen 
on – jos nyt ei aivan mahdoton-
ta – niin ainakin hyvin hankalaa. 
Kevennysjouset ovat sikäli tehok-
kaat, että pöydän laskeminen on 
raskaampaa kuin nostaminen. 

Kun koneen oli todettu käyvän 
mallikkaasti, rusautettiin Fordso-
nista ykkönen silmään ja tarjottiin 
puimurin terää ohraan.

Vilja alkoi lopulta 
siirtyä pellosta säkkiin
Allis alkoi syödä ohraa nikottele-
matta, mutta parinkymmenen met-
rin jälkeen kuljetusmatto tukkeutui 
niin täydellisesti, että koko pöytä-
koneisto pysähtyi luistavan hihnan 
takia. Syitä löytyi kaksin kappalein. 

Viljan syöttöä puintikelalle ta-
saavan ylämaton takaosa heiluu 
normaalisti sisään menevän vilja-
massan tahdissa, mutta sepä olikin 
jumittunut paikalleen, eikä anta-
nut periksi senttiäkään. Pöytä oli 
säädetty leikkaamaan melko al-

haalta, joten olkea nousi matolle 
melko runsaasti. Vaivasta päästiin 
mattorungon herkistelyllä ja pöy-
dän nostolla.

Taas menoksi, mutta vain het-
keksi. Pian lähdön jälkeen säkki-
mies aloitti vimmatun huitomisen 
ja puimuri piti taas pysäyttää. Säk-
kiin tuli viljaa kovin niukasti, syy 
selvisi puimurin alle kurkistamal-
la. Viljaelevaattorin alaluukku oli 
jäänyt kiristämättä ja lähes kaik-
ki jyvät pääsivät valumaan muu-
taman sentin raosta peltoon. Vai-
va oli helposti hoidettu ja puintia 
voitiin jatkaa. 

Alkuhankaluudet oli nyt selvästi 
voitettu, eikä keskeytyksiä enää tul-
lut, vaikka vähältä piti. Säkkimies 
Axel unohtui lumoutuneena seu-
raamaan puimurin menoa ja säkki 
täyttyi yllättävän nopeasti. Jyviä oli 
säkissä ja torvessa niin runsaasti, 
että vaihtovipu ei enää kääntynyt-
kään. Seuraavaksi olisi tukkeutu-
nut elevaattori. Säkin tönimisellä, 
nopealla kaivamisliikkeellä ja tor-
ven kolistelulla tilanteesta selvittiin 
ja puinti sai jatkua pysähtymättä.

Puimurin toiminnassa ei ollut 
enää hankaluuksia. Säkkiin tuleva 
vilja oli jokseenkin puhdasta, pel-
toon ei mennyt jyviä nimeksikään 
ja koneisto pyöri tasaisesti ilman 
ylimääräisiä ääniä. Märkä pelto 
sen sijaan piti kokoajan pientä jän-
nitystä yllä. Vetotraktori pysyi pin-
nalla hyvin, mutta puimuri kulki 
jatkuvasti enemmän ja vähemmän 
upoksissa. Fordson selvisi parista 
uhkaavasta tilanteesta hienosti, sa-
vu vain synkkeni ja 70 vuotta van-
ha Trelleborg raapaisi vähän tyh-
jää. Palstan toisessa päässä oli kui-
tenkin niin märkää, että se kier-
rettiin sovinnolla ja käännökset  
tehtiin kantavammalla paikalla.

Heti puintikokeen alussa päästiin aitoihin 60 
vuoden takaisiin tunnelmiin. Pelto upotti sii-
nä määrin, että kiinnijäämisen uhka oli koko 
ajan olemassa. ”Olumppiasyksynä” olosuh-
teet ovat aikalaiskertomusten mukaan vas-
tanneet jokseenkin kulunutta syksyä. Ford-
son kuitenkin pani parastaan, eikä ylimääräis-
tä vetoapua tarvittu.

Vuoden 1939 Fordsonin istuimelta ylettää hyvin puimurin hallinta-
laitteisiin, eli pöydän nostovipuun sekä kahteen naruun, joilla hoide-
taan kaatokelan säätö ja puintikoneiston pysäytys. Käytännössä 
kopelointietäisyydellä olevista hanikoista ei ole mitään iloa, sillä 
harvemman traktorikuskin vasemmasta kädestä löytyy niin paljon 
voimaa, että pöydän säätö onnistuisi vauhdissa traktoria pysäyttä-
mättä. Fordsonin vetolaitteen sijainnista johtuen kääntymiset pitää 
tehdä maltillisesti, muuten tulee peltitöitä.

ã

 Suomessa saatavana olleet leikkuupuimurit vuonna 1952
Merkki Malli Tyyppi Valm. maa Maahantuoja Leik. 

lev.
Puintikela Kohlin Moottori Paino Hinta v. 1952

Allis-Chalmers All-Crop 60 veto Englanti Kesko 150 cm 150 cm 2,47 m2 lisäv. 26 hv 1 300 kg    412 000 mk 1.

Aros M veto Ruotsi Hankkija 150 cm 120 cm 1,74 m²     – 1 215 kg    500 000 mk

Bolinder-Munktell MST-42 veto Ruotsi SMK 120 cm 120 cm 1,99 m²     – 1 350 kg    460 000 mk

Bolinder-Munktell MST-64 veto Ruotsi SMK 180 cm 150 cm 3,03 m² lisäv. 30 hv 1 975 kg    570 000 mk

Bolinder-Munktell MST-93 ajo Ruotsi SMK 270 cm 110 cm 3,85 m² 65 hv 3 900 kg 1 530 000 mk 2.

Claas Super veto L-Saksa Labor 192 cm 125 cm 4,11 m² vakiov.  
30 hv

2 400 kg    822 000 mk 3.

Massey-Harris 726 ajo Englanti Hankkija 255 cm   62 cm 2,18 m² 56 hv 2 700 kg 1 000 000 mk 4.

Thermaenius BT-44 veto Ruotsi Labor 120 cm  120 cm 2,39 m² lisäv. 27 hv 1 445 kg    446 000 mk

Thermaenius BT-66 veto Ruotsi Labor 180 cm 180 cm 3,64 m² lisäv. 30 hv 2 040 kg    560 000 mk

huom. 1.  poikittainen kohlin ja seulasto, umpinainen varstasilta
 2.  säiliö (20 hl) vakiona, 5-vaihteinen, ei variaattoria
 3.  pitkittäinen puintikela, leikkuupöytä nostettavissa pystyyn kuljetusten ajaksi
 4.  ajovariaattori, ei kytkintä, vakiona rumpulajittelija

Tekniset tiedot: Allis-Chalmers All-Crop 60A
Moottori
(lisävaruste)

A-C 4-syl., 4-t nestejäähdytteinen kaasutinmoottori kansiventtii-
leillä ja osittaisella painevoitelulla, 26 hv/1 900 rpm. Syl. läpimitta 
85,7 mm, iskunpituus 88,9 mm, kokonaisiskutilavuus 2 053 cm³, 
puristussuhde 5,7:1 tai 4,7:1(petr.). Zenith- tai Marvel Shebler-
kaasutin keskipakosäätäjällä, petroolimallissa etulämmitin. Lucas- 
tai Wico-laukaisumagneetto, kampikäynnistys. 

Voimansiirto Apumoottorimallissa 8 tuuman levykytkin, suunnanvaihtaja ja 
sakara kytkin, voimanottoakselikäyttöisessä pelkkä sakarakytkin. 
Kulma-vaihteelta voima jaetaan akseleiden, kiilahihnojen ja ketju-
jen avulla eri kohteisiin. Puintikelan kierrosluvun säätö variaat-
torilla. Yhteensä 5 kiilahihnaa ja 4 ketjua, apumoottorimallissa 2 
suoja kytkintä, traktorikäyttöisessä 3. 

Leikkuupöytä 150 cm leikkuuleveys, 4- tai 6-lapainen kaatokela, jolle voima 
otetaan kannatuspyörästä. Viljan siirto leikkuuterältä puintikelalle 
ala- ja yläpuolisella mattokuljettimella. Käsikäyttöinen leikkuu-
pöydän ja kaatokelan korkeudensäätö.

Puinti- ja 
puhdistuskoneisto

Kumitettu puintikela 380 x 1 500 mm, kierrosluku 
450–1 600 rpm, umpinainen varstasilta. Poikittainen heittokohlin 
2 m², seulasto 3-osainen, kaksi ylintä säädettäviä, yhteispinta-ala 
1,45 m². Puhaltimen ilmamäärän ja suuntauksen säätö estelevy-
illä. Viljan siirto seulastolle kolaketjulla ja seuloilta säkityslait-
teelle tai uudelleenpuintiin kierukoilla ja ketjuelevaattoreilla. 
Rajaiselevaattorin pohjassa erotteluseula.

Renkaat 6.50 x 16

Mittoja Pituus ilman traktoria 4 950 mm, kuljetusleveys traktorista riippu-
en 3 500–3 700 mm, leveys työasennossa 4 050 mm, raideleväli 
2 430 mm, korkeus 2 450 mm, maavara 310 mm, paino ilman 
apumoottoria 1 300 kg, apumoottorilla 1 550 kg.

Lisävarusteita Apumoottori, lakokela kääntyvillä piikeillä, hydraulinen leikkuu-
pöydän nosto, noukinlaite, rumpulajittelija, oljen levittäjä, karhojen 
yhdistäjä, silppuri, peite, paripyörät, tandem-pyörät, säiliö 6,35 hl, 
erilaisia seuloja.

Hinta vuonna 
1952

Traktorikäyttöisenä 411 880 mk, apumoottorilla 510 785 mk. Vastaa-
vat summat vuonna 2012 noin 12 400 ja 15 380 euroa.

Valmistaja Allis-Chalmers Mfg. Co ja Allis-Chalmers Great Britain Ltd.

Valmistusaika ja 
-paikka

1935–69 La Porte, Indiana, USA, yht. eri versioina n. 338 000 kpl.
1951–62 Essendine, Englanti, ehkä 5 000–10 000 kpl. 
Suomeen tuotu vuosina 1937–58 n. 350 kpl.

Puintihuomioita
Alliksen vasemmanpuoleinen leik-
kuupöytä on oikeakätisyyteen tot-
tuneelle outo, mutta nopeasti sii-
hen tottuu. Ainoat puimurin hal-
lintalaitteet, joihin ylettyy trakto-
rin istuimelta käsin, ovat pöydän 
nosto- ja laskuvipu, kaatokelan 
hallintaan tarkoitettu köysi ja kyt-
kinvipuun liitetty vaijeri. Kuten 
aiemmin on jo mainittu, pöydän 
ja kaatokelan hallinta on puimu-
rin liikkuessa lähes mahdotonta. 
Sen sijaan puintikoneiston pika-
pysäytys onnistuu vaijerin avulla 
helposti. Ensimmäisellä nykäisyl-
lä kytkin irrottaa ja lukittuu au-
ki-asentoon, toisella vetäisyllä lu-
kitus avautuu ja puintikoneisto al-
kaa taas pyöriä. Traktorinkuljet-
taja kuulee apumoottorin äänen 
liiankin hyvin, mutta lämpö- ja 
öljynpainemittareiden seuraami-
nen on säkkimiehen varassa, ne 
kun näkyvät vain säkitystasolle.

Puitava ohra oli pystyä, mutta 
hyvin pitkälle ränsistynyttä. Kas-
vustoa ei ollut käsitelty tautiaineil-
la, mikä selittää noin 16 prosentin 
puintikosteuden. Lakopaikkojen 
puintia ei päästy kokeilemaan, mut-
ta ei ollut tarpeenkaan, sillä pahasti 
lakoinen vilja jää Alliksella varmasti 
puimatta, sen tietää testaamattakin.

 Kaatokela toimii parhaiten, kun 
se on säädetty pyörimään melko lä-
hellä syöttömattoa, jolloin se osal-
taan varmistaa viljan siirtymisen 
eteenpäin. Kela pyörii suunnilleen 
puimurin liikkumisen tahtiin, mut-
ta olisi parempi, jos se liikkuisi sil-
loinkin, kun puimuri on pysähtynyt.

Ajonopeus on paljolti kiin-
ni terän toiminnasta. Minkä te-
rä ennättää leikata, sen leveä mat-
tokuljetin varmasti pystyy vie-
mään eteenpäin. 150-senttinen 

puintikelakaan ei ole vauhdin 
jarruna. Meillä nopeus vaihteli  
2,5–5 km/h:n välillä. Apumootto-
rin 26 hevosvoimaa riittävät hyvin, 
onpa siinä jonkun verran reserviä-
kin. Suurempikaan viljatukko ei 
tuota ongelmaa, kelalta kuuluu 
vain möyrähdys ja nopeasti rea-
goiva säätäjä panee moottorin pö-
risemään entistäkin tomerammin. 

Puintikoneistossa rajoittava te-
kijä on kohlin, joka toimii ainoa-
na erottelutasona. Normaalistihan 
suurin osa kelan irtipuimista jyvis-
tä menee varstasillan läpi heitto- tai 
kolakuljettimelle ja edelleen seu-
lastolle. Kohlimella vain karistel-
laan viimeisetkin viljat oljen seasta. 
Meidän tapauksessamme Alliksen 
omituinen rakenne ei noussut on-
gelmaksi, märässä ja runsasolkises-
sa kasvustossa, etenkin jos sen seas-
sa on paljon rikkaruohoja, tilanne 
olisi ollut hankalampi.

Päisteissä Allis-puimuri on mel-
ko kankea lyhyydestään huolimat-
ta. Fordsonin lokasuojat rajoittivat 
kääntymistä, mutta kovin kiverä 
mutka ei olisi onnistunut millään 
traktorilla. Märkä pelto vielä osal-
taan lisäsi kömpelyyden tuntua.

Alliksen puhdistus on melko 
helppoa, koska useimpiin kohtei-
siin pääsee hyvin käsiksi. 1950-lu-
vun puimurimiehellä tilanne on 
ollut hankalampi, sillä hänen käy-
tössään on harvemmin ollut pai-
neilmaa tai maatilaimuria.

Oliko All-Crop järkiostos?
Puimureiden myynti alkoi kasvaa 
tuntuvasti 1950-luvun alussa. Sii-
hen saakka täällä oli myyty pelkäs-
tään vetopuimureita, mutta vuonna 
1951 saataville tullut Massey-Harris 
726 -ajopuimuri meni heti myyn-
titilastojen kärkeen. Siitä lähtien 
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Kiitämme & moitimme
Yksinkertainen voimansiirto

Selkeä ja avoin rakenne

Tasokasta tekniikkaa

Soveltuu monille  
viljely kasveille

Työleveyteen nähden 
tehokas puinti- ja  
puhdistus koneisto

Puhdistus melko helppoa

Alimittaiset pyörät

Moottorin käynnistys 
vaivalloista

Leveä kuljetusasento

Lakoviljan puinti hyvin 
hankalaa

Leikkuupöydän ja kaatokelan 
hallinta vauhdissa vaikeaa

Kaatokela pyörii vain puimurin 
liikkuessa

Kosteassa ja runsasolkisessa 
kasvustossa paljon   
puintitappioita

Vasemmanpuoleinen  
leikkuu pöytä vaatii tottumista

Lopuksi säkit liukumäkeä 
myöten alas ja Mörkö-Majurin 
kyydissä varastoon odottamaan 
talvea ja metsäkauriita. Säkki-
miehenä toimi Axel Hämäläinen 
(vas.) ja puimurikuskina Hannu 
Sahlberg Rautalammin Yhty-
neistä Puimahyppääjistä.Säädöt tehtiin tarkalleen ohjekirjan mukaan, eikä niihin puinnin 

aikana kajottu. Koehatullisen perusteella puhallusta olisi saanut 
olla hieman enemmän, mutta paljon rivompaakin jälkeä on nähty ja 
huomattavasti uudempien puimureiden jäljiltä.

Pahasti ränsistynyt kasvusto oli pysynyt pystyssä, joten puinti sujui 
vauhdikkaasti. Lakoutunut vilja olisi jäänyt peltoon, maata myöten 
olevan kasvuston puintiin eivät Alliksen ominaisuudet riitä. Ajonope-
us oli kovimmillaan noin 5 km/h, paremmissa olosuhteissa olisi menty 
lujempaa. Upottavissa paikoissa Fordson lykkäsi sen verran synkkää 
savua, ettei hirvikärpäsistä ollut pelkoa.

Poikittaisen puintikoneistonsa ansiosta Allis-Chalmers on alle 
5 m pitkä, mutta mikään kovin notkea käänneltävä puimuri ei siitä 
huolimatta ole. Voimanottokäyttöisessä mallissa aisapainoa on 
muutamia kiloja, apumoottorimalli painattaa traktorin vetolaitetta 
135 kilon edestä.

 Suomessa on suosittu enemmän 
 itsekulkevia puimureita. 

Kaikille halukkaille ei Harriksia 
kuitenkaan riittänyt ja monet jou-
tuivat tyytymään siihen puimu-
riin, jonka sattuivat saamaan. Al-
lista tehtiin Massey-Harriksen ta-
voin Englannissa. Edullisen pun-
takurssin takia Allis oli jonkun 
verran halvempi kuin esimerkiksi 
ruotsalaiset vetopuimurit. Saksa-
laisiin tai amerikkalaisiin kilpaili-
joihin hintaero oli jo huomattava.

Voimanottoakselikäyttöinen Al- 
lis oli halvempi, mutta paljon enem-
män myytiin apumoottorimallia, 
joka maksoi neljänneksen enem-
män. Sen ajan traktoreissa ei ollut 
liiemmälti voimaa, kaksoiskytkintä, 
eikä aina riittävän pieniä vaihteita-
kaan, joten moottorikäyttöinen Al-
lis oli toimivampi vaihtoehto.

Vetopuimurin käyttö on hel-
pointa salaojitetuilla tai muuten 
ojattomilla mailla, mutta sarka-
peltojenkin puinti onnistuu. Al-
liksen leveä raideväli mahdollisti  
50–60 cm leveän avo-ojan pääl-
lä ajamisen, jolloin aloituksissa 
ei polkeutunut viljaa. Tämä tapa 
edellytti ojien päihin riittävän pit-
kät putkitukset. Suomen pelloista 
oli 1950-luvun alussa avo-ojissa 
noin 95 prosenttia. Ruotsalaispui-
mureilla ojien päällä ajaminen on-
nistui lisäpyörän avulla. Muuten 
Alliksen leveydestä on ollut pelk-
kää haittaa. Varastoissa puimuri 
vei runsaasti tilaa, tiellä liikkumi-
nen on ollut hankalaa ja sillat se-
kä liittymät ovat käyneet kapeiksi.
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Vakolan kokeissa Alliksella 
päästiin kauran puinnissa alim-
millaan 0,5 prosentin tappioihin, 
kun ajonopeus oli vajaat 2 km/h. 
Saman levyisellä Aros-puimurilla 
kärsi lasketella kaurassa yli 5 km/
h:n nopeudella samoilla tappioil-
la. Kosteudeltaan 23-prosenttises-
sa kevätvehnässä Allis sai 3,6 km/
h:n nopeudella tuloksen 4,5 %. 
Aroksen saavutus oli vehnässä 5 
km/h:n tuntivauhdilla 0,41 %.

Allis-Chalmers All-Crop 60 on 
1930-luvun lopulla ollut erin-
omainen kone, kun muutakaan ei 
ole ollut tarjolla, mutta 1950-lu-
vun puolella se on voitu luokitel-
la menneen aikakauden laitteeksi. 
Toki Allis on puimakonemenetel-
mään verrattuna ollut tehopeli ja 

säästänyt paljon työtä, mutta sii-
hen aikaan vetopuimurikaupoil-
la ollut viljelijä on tehnyt viisaan 
ratkaisun päätyessään hieman 
kalliimpaan Arokseen, Bolinder-
Munktelliin tai Thermaeniuk-
seen. Niissä on sentään ollut mä-
remmissäkin olosuhteissa toimiva 
puintikoneisto, suuremmat pyörät 
ja mahdollisuus kapeampaan kul-
jetusasentoon. 

Allis-Chalmers All-Cropin roo-
li Suomen oli 1950-luvun puimu-
rimarkkinoilla hieman samanlai-
nen kuin traktoripuolella Zeto-
reilla tai Piikkilangankiristäjillä: 
Allikset eivät loistaneet käytän-
nön töissä, mutta moni pääsi nii-
den myötä halvalla koneistamisen 
makuun.  
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