
78 WETERAANIT NRO 1     15. 1. 2015

Puolalainen Ursus-tehdas aloitti traktoriuran-
sa 1920-luvulla, jolloin valmistui reilut sata IH 
Titan -lisenssillä tehtyä traktoria. Sotien jälkeen 
tehtiin Lanz Bulldog -kopioita ja 50-luvun lo-
pulta lähtien kokonaan omia pikkutraktoreita. 
Valikoiman jatkeeksi saatiin myöhemmin Zeto-
rin lisenssillä tehty malli 4011.

Päinvastoin kuin muissa Itä-Euroopan mais-
sa, ei Puolassa maataloutta juurikaan kollekti-
visoitu. Maatalousmaasta valtio omisti enim-
millään 18 prosenttia. Niinpä tilakoko oli mel-
ko vaatimaton, eikä kovin suurille traktoreille 
ollut tarvetta. Niinpä Ursus 4011 oli 42 hevos-
voimallaan keskivertoviljelijälle jopa turhan iso. 
Melko moni puolalainen kun hoiti peltonsa vie-
lä hevosilla, jopa härillä. Suurtiloille kaipailtiin 
kuitenkin vahvempia traktoreita, vientimarkki-
natkin olivat kiikarissa. 

Aikansa huippuergonomiaa
Aikanaan suurehko Zetor Crystal 8011 esiteltiin 
vuonna 1968. Sen toteutuksessa oli Ursuksella-
kin roolinsa.  Puolalaisilla oli tuolloin kehitteil-
lä myös oma traktorisarja ja Renaultin kanssa 
suunniteltiin niiden yhteisvalmistusta. Erinäi-
sistä poliittisista syistä hankkeesta kuitenkin 
luovuttiin.

Zetor Crystal oli tekniikkansa ja mukavan 
ohjaamonsa puolesta ehkä modernein tuon 
ajan eurooppalaistraktori. Samoja teknisiä rat-
kaisuja oli monessakin traktorimallissa, mutta 
harvemmassa niitä kaikkia yhtä aikaa. Viimeis-
tely ja loppukokoonpano oli länsimerkkejä roi-
simpaa, eikä moottorikaan ollut kovin sitkeä, 
mutta mallin etumatka oli silti huomattava.  

Crystalin tuotanto pääsi vauhtiin vasta 70-lu-
vun puolella. Kohta niitä alkoi valmistua Puolas-
sakin merkillä Ursus C-385. Suunnilleen 50 pro-
senttia osista tuli Zetorilta, joihin kuului muun 
muassa moottori ja vaihteiston osat. Ursus puo-
lestaan teki Zetorille taka-akselistot ja hydrau-
liikat. Kumpaisenkin nelivetomalleihin toimitti 
etuakselit romanialainen UTB-Universal. 

Uutta isoa Ursusta markkinoitiin ympä-
ri maailmaa ja ainakin Euroopassa siinä myös 
onnistuttiin. Ursus oli kuitenkin huomatta-
vasti Crystalia huonommassa maineessa, vaik-
ka traktorit olivatkin periaatteessa identtisiä. 
Valmistuslinjalla oltiin joskus kovinkin suur-
piirteisiä, mikä ei ainakaan johtunut kiireestä 
tai väen vähyydestä: kuudessa eri yksikössä oli 
yhteensä 25 000 työntekijää, yksistään suurim-
massa Varsovan tehtaassa 18 000. 

Ursus tuli suuren maailman tietoisuuteen vii-
meistään v. 1976, jolloin se oli monta kertaa uu-
tislähetysten ykkösaiheena. Hurjista elintarvi-

kehinnoista hermostuneet tehtaalaiset pistivät 
Varsovan rautateitäkin palasiksi. Itä-Blokin val-
tioissa olivat mielenilmaukset olleet siihen asti 
harvinaisia, tai ainakaan niistä ei uutisoitu. Noi-
hin aikoihin Ursuksen vuosituotanto oli 50 000 
traktoria, joista vientiin meni kolmannes.   

Kohta 385-mallin tulemisen jälkeen Ursus 
hankki lisenssioikeuksia Massey-Fergusonilta. 
Tuotannon aloittaminen otti kuitenkin aikaa ja 
markkinointi oli hankalaa. Sopimuksen mukaan 
traktoreita ei saanut myydä länteen ja itäpuolel-
la ne olivat liian kalliita. Sen sijaan 385:n pohjalta 
tehty 6-sylinterinen malli oli täysosuma. 

Ursusta uudistettiin muutamaan otteeseen, 
mutta samat perusrakenteet olivat käytössä lä-
hes 40 vuoden ajan. Vuonna 1990 tapahtunut 
markkinatalouteen siirtyminen otti Ursuksen 
kohdalla lujille. Vaikka omistajat ovat vaihtu-
neet useasti ja jatko ollut monta kertaa vaaka-
laudalla, on jotain meneillään vieläkin. Aiem-
piin malleihin ja tehtaaseen ei kuitenkaan ole 
enää muuta yhteistä kuin merkki.

Nelivetokauden avajaisiin
Ursusta tarjottiin Suomen markkinoille 50-lu-
vulta lähtien. Lopullinen tuleminen tapahtui 
vuonna 1976, jolloin ensimmäinen C-385 luo-
vutettiin jalasjärveläiselle Yrjö Mettälälle. Kol-
me seuraavaakin Ursusta meni Pohjanmaalle, 
missä niiden markkinoinnista huolehti E-Maa-
talous. Parin muun OTK:laisen kaupan lisäksi 

piirimyyjinä toimivat muutamat pienemmät 
koneliikkeet. Maahantuoja Polmotin osakkeista 
80 prosenttia oli Wihuri-yhtymällä, loput puo-
lalaisilla yrityksillä. 

Merkin tuleminen sattui juuri oikeaan ai-
kaan. Täällä oltiin innostumassa nelivedoista, 
ja Ursus oli siihen kuumeeseen toiseksi halvin 
vaihtoehto. Erityisen kiinnostuneita olivat ura-
koitsijat, viljelijöistä harvempi. Ursus miellet-
tiin vielä liian painavaksi traktoriksi ja valmis-
tusmaakin saattoi arveluttaa. Maahantulokun-
nostus ja varustelu hoidettiin alkuun Ruotsissa, 
mutta sittemmin viimeinen silaus tehtiin Suo-
messa, samoin mahdolliset turbotukset. 

Ursuksen vaihteleva laatu aiheutti paljon 
keskustelua. Muutamat urakoitsijat ovat ajel-
leet kymmeniä tuhansia tunteja, ja traktoreille 
on tehty vain luonnollisesta kulumisesta johtu-
neita kunnostuksia. Joidenkin koneet ovat ol-
leet taas jatkuvasti hajalla. Tähän on varmasti 
ollut osansa tiedoilla ja taidoillakin – Ursus ei 
ollut jokamiehen traktori. 

Myöhemmin Polmot Oy siirtyi SOK:n hal-
lintaan ja Ursuksesta tuli Kone-Sokoksen merk-
ki. Ursus möi uutuuskoneeksi ihan mukavasti, 
vuosina 1976–85 meni 2382 traktoria, ennätys-
vuotena 1981 yhteensä 498 kappaletta. Zetorin 
lukemat olivat yli kolminkertaiset, mutta niis-
tä suuri osa oli pieniä malleja. SOK:n luovuttua 
edustuksesta Ursuksien saatavuus on ollut hy-
vin satunnaista. n
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Huokeaa puolalaisvoimaa
Ursus C-385 4WD

n   Kimmo Kotta

Tekniset tiedot: Ursus C-385 4WD

Moottori

Z-7501, 4-syl. 4-t nestejäähdytteinen suorasuihkutusdiesel, 82 hv/2 420 rpm. Syl. läpimit-
ta 110 mm, iskunpituus 120 mm, kokonaisiskutilavuus  4 562 cm³, puristussuhde 17:1. 
Keskipakoisöljynsuodatus, öljynjäähdytin. Rivityyppinen PAL-ruiskutuspumppu keskipa-
kosäätäjällä ja automaattisella pakkosyötöllä. Sähköjärjestelmä 12 V, vaihtovirtalaturi 
500 W, startti 3 kW. Paineilmalaitteet.

Voimansiirto

Kuiva 13,5" 1-levykytkin. Vaihteisto 16+8R hydraulisella pikavaihteella, nopeudet 
1,8–27 km/h. Vähennyspyörästössä planeettavälitys. Voa 540/1 000 rpm hydraulisella 
monilevykytkimellä. Kuivat, hydraulisesti hallitut monilevyjarrut. Neliveto hydraulisella 
monilevykytkimellä.   

Hydrauliikka
Hammaspyöräpumppu, tuotto 32 l/min, paine 170 kg/cm², nostoteho 3 050 kg. 
Painonsiirtojärjestelmä vetovarsitunnustelulla, ulkopuolisen hydrauliikan hallinta-
venttiili. Tehostettu ohjaus.

Pyörät Edessä 12,4 x 24, takana 16,9 x 34.

Täytösmääriä Moottori 10 l, jäähdytysjärjestelmä 20 l, voimansiirto ja hydrauliikka 45 l, etuakseli 
3,5 l, etuakselin planeettapyörästöt 2 x 1 l, polttoainesäiliö 90 l.

Mittoja Pituus 3 945 mm, akseliväli 2 390 mm, leveys 1 930 mm, korkeus 
2 500 mm, maavara 420 mm, paino vakiovarusteilla 4 040 kg.

Lisävarusteita
Takaveto, turbo (100 hv), ylentävä pikavaihde (38 km/h), ryömintävaihteisto, ajovoi-
manotto, hydrauliikan lisäventtiilit, 18,4 x 34 -takapyörät, pyöräpainot, lisäetupainot, 
maskinsuojus, etulokarit, ohjaamon lisätuuletin, radio, liitännät paineilmajarruille.              

Hinta 75 200 mk v. 1979, mikä vastaa n. 41 000 euroa v. 2015.

Valmistaja Zrzeszenie Przemysłu Ciagnikowego ”Ursus”.

Valmistusaika 
ja -paikka

1976–83 Varsova, Puola.
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Ja paljon muuta!

Ilmestyy 5.2.
Lue seuraavasta Koneviestistä!

Ryhmä-
esittelyssä:

Traktorit

Suuri traktorivertailu

Uusinta moottoritekniikkaa

Lokomo 909 
-metsäkoneklassikko

 

Tammikuu
l 30.–31.1.  Sarka, Seinäjoki

Helmikuu
l 22.–26.2.  Sima, Pariisi

Maaliskuu
l 20.–21.3.  Villi Länsi, Turku
l 27.–28.3.  Telakonepäivät, Humppila

Huhtikuu
l 10.–11.4.  Mansen Mörinät, Tampere
l 16.–18.4.  Maamess, Tartto
l 20.–25.4.  Intermat, Pariisi

Tulevia näyttelyjä 
ja tapahtumia

Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä.  
Tiedot ennen näyttelymatkaa kannattaa varmistaa  
näyttelyorganisaatiolta.

Jos tapahtumasi puuttuu kalenterista, ota yhteyttä: 
newsdesk@koneviesti.fi

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


