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Fordson Majorin 
 ohjaussimpukan huolto 
on jäänyt  monella  
traktorin  omistajalla 
vähäiselle  huomiolle. 
Huollon puute yhdis
tettynä korkeaan 
käyttötuntimäärään 
 kuluttaa simpukkaa 
 rikkoen sen  lopulta.  
Viimeistään tuolloin  
on aika tehdä  
ohjaussimpukalle  
täys remontti. 

   Teijo Markkanen

Ohjattavuus kohdalleen
Fordson Majorin simpukan kunnostus

ã Rasitus sektoriakselia koh
taan on suurimmillaan ohjauk
sen äärilaidoissa, jolloin kuula
mutteri koskettaa sektoriakselia 
käytännössä hahlon pään koh
dalta. Sektoriakseli on vaihto
tavaraa, kun hahlo on kiillottu
neesta kohdastaan selkeästi 
 kulunut ja etenkin silloin, kun 
hahlon päästä puuttuu paloja.

ã
Simpukan sivuluukku 

avattuna. Sisältä voi löytyä 
irtokuulia, vettä, rasvaa tai 
kuvassa näkyvää öljymuljua. 
Kuulamutterin päässä oleva 
prikka sekä sivukannen ja 
rungon välissä olevat simmi
levyt on hyvä poistaa ennen 
sisällön kaatamista keräys
astiaan.1

ã Sektoriakselin poistamisen jälkeen voidaan avata rattiputken mut
terit. Tämä käy kätevästi kiinnittämällä simpukka rattiputkesta viila
penkkiin. Rattiputki on hyvä poistaa siten, että pystyakseli jää vielä 
paikoilleen.
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ã Pystyakselin saa pois simpukasta, pyörittämällä sitä vas

tapäivään. Kuulamutteri otetaan talteen, irtokuulat voi pistää 
kierrätykseen. Pohjapropun ja alemman laakerikoolin irrotta
misen jälkeen simpukka on kuorittu irtoosista.
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ã Vanhempien Majorien sektoriakselin tiivistys on toteutettu kuvas
sa vasemmalla näkyvällä Orengastiivisteellä, jonka päälle on lukittu 
metalliprikka. Prikka on helppo irrottaa sopivan kokoisella tuurnalla 
lyömällä niittaukset reiän tasolle. Tämän jälkeen prikka lähtee ruuvi
meisselillä vääntämällä. Orengas ja metalliprikka on mahdollista kor
vata 35 x 43 x 6,5 millikoon tiivisteellä, tuoreempien Majorien tiiviste 
on kooltaan 35 x 47 x 7 mm. Molempia löytyy suoraan esim. LHOsan 
hyllystä.
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Simpukan irrottaminen alkaa ir-
rottamalla ohjauspyörä prikkoi-
neen ja alla olevine rasvanippoi-
neen. Tämän jälkeen puretaan 
simpukan ympäriltä tankki ja Po-
wer- sekä Super Majorissa mitta-
risto. Edellä mainituissa on huo-
mioitava mittarikoteloa paikal-
taan nostettaessa, että lämpömit-
tarin kapillaariputkianturi on ir-
rotettu sylinterikannen etupäästä.

Kapillaariputki kiertää monen 
mutkan kautta moottoritilaan jo-
ten sen irrottamisessa on käytet-
tävä äärimmäistä varovaisuutta, 
muussa tapauksessa putki mur-
tuu aiheuttaen lämpömittarin toi-
mimattomuuden. Vähennä jääh-
dytysnesteen määrää joko laturin 
alapuolella tai jäähdyttimen ala-
pinnassa olevasta tyhjennysha-
nasta muutama litra ennen läm-
pömittarin kapillaariputkiantu-

rin irrottamista.
Kierroslukumittarin vaijeri on 

myös irrotettava. Tämä tapah-
tuu helpoiten irrottamalla vaijeri 
moottorin päästä, jolloin saadaan 
riittävästi löysää mittarikopan 
päähän sekä vaijerin irrottami-
seen mittarin päästä. Näiden toi-
menpiteiden jälkeen mittaristolle 
tulevat johtimet voidaan irrottaa 
liittimistään tankin alta, ja mitta-
rikotelo voidaan samanaikaisesti 
nostaa pois tankin päältä kapillaa-
riputkea ohjaten.

Sulje polttoainehana ja irro-
ta polttoaineputki hanasta. Poista 
tankkia kiinni pitelevät neljä pult-
tia tankin alta sekä kaksi akkukote-
loa kiinni pitävät pultit simpukan 
etupuolelta, simpukan rungos-
ta. Irrota polttoaineen paluuput-
ki tankin etupuolelta akkukotelon 
vasemmasta laidasta ja nosta tank-

ki pois paikoiltaan. Tankin tyhjen-
täminen helpottaa luonnollisesti 
sen nostamista. Simpukka on val-
mis siirrettäväksi työpöydälle, kun 
viisi simpukkaa vaihteiston kuo-
ressa kiinni pitävää pulttia ja sek-
toriakselissa booreilla olevan oh-
jausvarsi on irrotettu.

Simpukan sielunelämä tutuksi
Simpukan purkaminen aloitetaan 
avaamalla sivuluukkua pitelevät 
mutterit ja ruuvit. Tämän jälkeen 
luukkua voidaan varovasti raot-
taa, kun pidetään samanaikaises-
ti öljynkeräysastiaa alla. Ota öljy-
jen laskemisen jälkeen sivuluukun 
ja simpukkarungon välissä olevat 
simmilevyt sekä kuulamutterin 
päässä oleva prikka talteen. Kun 
sektoriakseli on vedetty pois run-
gosta, voidaan sektoriakselin tii-
viste poistaa.

Irrota rattiputki pystyakselin 
(puhutaan myös kierukka-akselis-
ta) ympäriltä, avaamalla neljä put-
ken ympärillä olevaa mutteria, ja 
nosta rattiputki pois. Irrottamis-
ta voi helpottaa kopauttamalla ke-
vyesti rattiputkeen kumivasaral-
la, mikäli putki on ns. tekeytynyt 
simpukkarunkoon. Tässä vaihees-
sa simpukan on hyvä olla pöydällä 
lappeellaan, koska muutoin irto-
kuulat pääsevät valloilleen leviten 
pitkin lattioita.

Ota simpukkarungon ja ratti-
putken välissä olleet simmilevyt 
pois. Irrota pystyakseli simpukasta 
pyörittäen sitä vastapäivään jolloin 
kuulamutteriasetelman saa poistet-
tua pystyakselilta. Irtokuulat kan-
nattaa vaihtaa joka tapauksessa, jo-
ten ne voi toimittaa kierrätykseen. 
Muiden osien kunto tarkastetaan 
huolellisen pesun jälkeen. Kuluneet 
osat vaihdetaan tarvittaessa uusiin.

Rattiputki kohdalleen
Kasaaminen alkaa tarkistamalla 
rattiputken kuparipuslan ja pysty-
akselin välinen välys. Kuparipusla 

täytyy vaihtaa, mikäli pystyakselin 
ja rattiputken välissä tuntuu sel-
keä väljyys, jolloin akseli ”hölskää” 
rattiputkessa. Sopivaa puslaa tai 
vaihtoehtoisesti pusla-aihiota löy-
tyy kotimaasta hyvin varustetuis-
ta laakeriliikkeistä. Pusla-aihiota 
ostaessa kannattaa valita ulkomi-
toiltaan sopiva aihio ja kaavainta 
käyttäen ”rotsata” se pystyakselil-
le sopivaksi.

Kun välys on sopiva, aseta pys-
tyakselille ylempi laakerikooli laa-
keriura kierrettä päin johon lado-
taan 10 kappaletta 3/8 tuuman ir-
tokuulia vaseliinin kera. Laita pys-
tyakselin päälle rattiputki. Kasaa-
mista helpottavana konstina kan-
nattaa käyttää pystyakselin yläpää-
hän kiristettyä sopivankokoista 
letkuklemmaria. Tämä varmistaa 
rattiputken pysymisen tiukasti oi-
keassa paikassa ja sitä kautta kuuli-
en pysymisen koolin ja pystyakse-
lin välissä, joka on tärkeää seuraa-
van vaiheen aikana.

Laakerikooliin simpukkarun-
gon pohjalle ladotaan niinikään 
vaseliinin kanssa 10 kappaletta 3/8 

HuOlla & 
kOrjaa

Ohjaussimpukka sijaitsee Ford-
sonin tankin ja osassa malleista 
myös mittariston  alla. Purkami-
sessa on noudatettava erityistä 
varovaisuutta, jottei lämpömittarin 
kapillaariputkianturi vaurioidu.
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ã Pystyakselin laakerointiin käytetään 3/8 tuuman irtokuulia, jotka 
ladotaan vaseliinin kanssa kooliinsa. Alempi laakerointi on simpukan 
pohjalla, ylempi kooli on pystyakselin ja rattiputken välissä.

7
ã Simpukan alkuperäinen kuulamutteri on hakkautunut kuulauras

taan sen verran rupiseksi, että on käytännössä vaihtotavaraa. Koska 
simpukkaan kannattaa laittaa poikkeuksetta vähintään uudet irtokuu
lat, tulee myös vastinpintojen olla kunnossa.
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ã Valmis simpukka. Kunnostuksen ansiosta 

Fordsonin ohjaus toimii taas kuten pitääkin.

12
ã Simpukka täytetään piripintaan öljyllä, min

kä jälkeen rattiputken sivussa oleva proppu 
voidaan sulkea. Simpukka asetetaan hetkeksi 
vaakaasentoon, jolloin öljy valuu osittain 
myös rattiputken puolelle. Simpukka täytetään 
vielä kertaalleen, minkä jälkeen täyttöproppu 
voidaan sulkea.
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ã Kun sopiva laakerivälys on säädetty rattiputken ja simpukkarungon 
väliin simmilevyillä, voidaan sektoriakseli laittaa paikoilleen hahlon aset
tuessa kuulamutterin keskelle. Kuulamutterin päässä oleva prikka liik
kuu sivuluukun koneistettua uraa pitkin pitäen kuulamutterin linjassa.
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tuuman irtokuulia. Tämän jälkeen 
rattiputkea pystyakseleineen voi-
daan sovittaa simpukkarunkoon 
rungon ja rattiputken väliin, tar-
vittavien simmilevyjen paksuu-
den mittaamiseksi. Simmilevyjä 
on monen paksuisia, joten sopiva 
paksuus saadaan eri paksuisten le-
vyjen määriä yhdistelemällä.

Sovitusjumppa kannattaa
Rungon ja putken väliin laitetaan 
sopivaksi katsottu määrä simmile-
vyjä. Rattiputki nostetaan paikoil-
leen ohjaamalla pystyakselin pää 
simpukkarungon pohjalla olevien 

irtokuulien keskelle. Sen jälkeen 
kiristetään putken kiinnitysmut-
terit 5/8 tuuman kiintoavaimella, 
pyörittämällä samanaikaisesti sor-
min pystyakselia.

Jos akselin pyöriminen alkaa 
muttereita kiristäessä tahmoa tai 
menee peräti niin jäykäksi, ettei se 
pyöri sormin ollenkaan, on put-
ken ja rungon väliin lisättävä sim-
milevyjä. Jos taas mutterit voi ki-
ristää huoletta tiukalle ja akseli 
pyörii kevyesti, kokeile, onko akse-
lissa päittäisvälystä. Mikäli pientä-
kin päittäisvälystä on havaittavis-
sa, ota simmilevy tai useampi pois. 

Useimmiten tämän vaiheen joutuu 
toistamaan useampaan kertaan 
sopivan simmilevyjen paksuuden 
löytämiseksi. Tähän vaiheeseen 
kannattaa käyttää aikaa, koska se 
takaa parhaimman lopputuloksen.

Valmistele tässä vaiheessa kuu-
lamutteri latomalla 14 kappaletta 
3/8 tuuman irtokuulia sen sisään 
vaseliinin kanssa. Irrota rattiput-
ki tykötarpeineen vielä kertaal-
leen simpukkarungosta, laita tii-
visteliima simpukkarungon sekä 
rattiputken tasopintoihin ja asen-
na simmilevyt simpukkarunkoon. 
Nosta rattiputki simpukkarungon 

sisään siten, että kuulamutterin 
mahtuu asentamaan pystyakselil-
le. Tämä tapahtuu pyörittämällä 
pystyakselia myötäpäivään.

Loppusäädöt kohdalleen
Kun pystyakselin pää on huolel-
lisesti simpukkarungon pohjalla 
olevien irtokuulien keskellä, voi-
daan rattiputki kiristää muttereil-
laan lopullisesti kiinni runkoon. 
Testaa vielä kerran, että pystyakse-
li pyörii herkästi ja ettei päittäisvä-
lystä ole havaittavissa.

Asenna uusi sektoriakselin tii-
viste ja sipaise tiivisteeseen kevyesti 

vaseliinia. Työnnä sektoriakseli sim- 
pukkarunkoon ja aseta sektoriak-
selin hahlo kuulamutterin kartion 
keskelle. Tämän jälkeen prikka voi-
daan laittaa kuulamutterin päähän. 
Laita sivuluukku paikoilleen var-
mistaen että kuulamutterin prikka 
menee sivuluukussa olevaan uraan. 
Uraan asettumista voi auttaa pyö-
rittelemällä pystyakselia.

Mittaa sivuluukun ja rungon 
välille tarvittava simmilevyjen 
paksuus. Laita sopivaksi katsot-
tu määrä simmilevyjä luukun ja 
rungon väliin. Laita sivuluukku 
taas huolellisesti paikalleen. Kiris-

tä sivuluukun kiinnitysmutterit ½ 
tuuman avaimella, pyörittämällä 
samanaikaisesti pystyakselia. Täs-
sä on sama idea kuin pystyakselin 
välyksen säätämisessäkin – liian 
vähän simmilevyjä tahmoo tai ju-
mittaa simpukan, liian paljon sim-
milevyjä aiheuttaa sektoriakselille 
välystä, minkä näkee myöhemmin 
klappina ohjauksessa.

Kun sopiva simmilevypaksuus 
on löytynyt, aukaise vielä sivu-
luukku, laita tiivisteliima sim-
pukkarungon sekä sivuluukun ta-
sopintoihin ja asenna sivuluukku 
simmilevyineen paikoilleen. Tes-

taa, että sektoriakseli reagoi pie-
neenkin pystyakselin pyöräytyk-
seen välittömästi ja että pystyakseli 
pyörii edelleen herkästi. Sektoriak-
selin välys on helppo todeta laitta-
malla ohjausvarsi sektoriakseliin 
kiinni ja liikuttamalla vartta.

Öljyä piripintaan
Öljyntäyttö simpukkaan tapahtuu 
avaamalla simpukkarungon pääl-
tä neliskanttisella kannalla oleva 
proppu. Ota pieni suppilo ja kaa-
da simpukkaan viskositeetiltaan 
80W-90 öljyä, kunnes simpukka 
on piripintaan täynnä. Sulje prop-

pu, irrota simpukka viilapenkis-
tä ja aseta se vaaka-asentoon noin 
minuutiksi. Avaa proppu ja lisää 
öljyä simpukkaan, kunnes sim-
pukka on taas täynnä. Tämän jäl-
keen proppu voidaan sulkea.

Kun öljyä lisätään simpukan ol-
lessa vaakatasossa, nousee öljyn-
pinta simpukan sisällä normaali-
asennossa ja varmistaa pystyakse-
lin ylemmän laakerikoolin voite-
lun. Tämän jälkeen simpukka voi-
daan asentaa traktoriin paikalleen. 
Muista lopuksi avata polttoaine-
hana ja lisätä jäähdytysneste en-
nen koeajoa. 

ã Simpukan osat puhdistettuna tarkastusta varten. Ylhäällä pystyakseli, sen alla vasemmalta sivuluukku, 
pohjaproppu kuparitiivisteineen, kuulamutteri ja sen prikka, ylempi ja alempi laakerikooli jotka ovat ident
tiset, sektoriakseli sekä simmilevyt rattiputken ja sivuluukun väliin.
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ã Kierukkaakselin kuluneisuu
den havaitsee parhaiten vertaa
malla alkuperäistä akselia (vas.) 
käyttämättömään. Akselin urat 
kuluvat V:n muotoisesta urasta 
enemmän U:n muotoiseksi, jolloin 
välys osien välillä kasvaa. Viimein 
kierteestä alkaa jopa lohjeta pie
niä paloja.

ã Sektoriakselin välys säädetään sivuluu-
kun ja simpukkarungon väliin tulevilla sim-
milevyillä. Simmilevyjä tarvitaan tähän ra-
koon 2,9 millin verran. Levyjen asettamisen 
ja sivuluukun kiinnittämisen jälkeen voi-
daan säädön onnistuminen todeta pyörit-
tämällä pystyakselia ja liikuttelemalla oh-
jausvarrella sektoriakselia.
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ã Rattiputki paikallaan simpukkarungossa. Rungon ja putken välis-
sä näkyvään rakoon asetetaan simmilevyt, joilla säädetään sopiva 
laakerivälys. Mittaamiseen voi käyttää esimerkiksi rakotulkkia.
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