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Propietat Josep Roca

TROBADES i DATES d’INTERÈS
GENER:

11.- Tres Tombs a Navarcles *
25.- Tres Tombs a Moià *
.- Fira St. Antoni a Anglès ( 2 dies ) – Girona
.- Tractorada a Monells ( Girona)

FEBRER:

.- Assemblea Associació Amics del Tractor d’Època Bages *
.- Tractorada de la Butifarra Dolça a Salitja (Girona)

MARÇ:

8.- Festa de l’arròs a Castelladral *
8.- Tres Tombs a Bigues i Riells *
.- Tractorada a Llagostera ( Girona)

ABRIL:

6.- Aplec a la Quar *
11 i 12 .- Fira Artés ( Bages) *
11 i 12 .- Campllong (Girona)
.- Fira a Casserres *
.- Tractorada a Bescanó ( Girona)
.- Tractorada marinera a St. Feliu de Guíxols (Girona)
.- Tractorada a Maçanet de la Selva (Girona)

MAIG:

17.- Festa major Argençola *
31.- VII Descoberta pel Moianès – Moià *
.- Excursió de Primavera – Assoc. del Bages*
.- Tractorada a Quart ( Girona)
.- Fira de les Olives a Garrigoles (Girona)
.- Concentració a Vulpellac (Girona)
.- Concentració de Clàssics a Serra d’Aró ( Girona)
.- Campionat de llaurada a l’Empordà ( Girona)
.- Campionat llaurada Vidreres ( Girona)

JUNY:

.- Dia del Segar a Manresa de l’Associació del Bages *
.- Festa del Segar a Llagostera (Girona)
Contacte Bages

639 151 949

Contacte Girona

616 304 555
609 736 353

* Trobades a on col·labora o organitza l’associació.
NOTA. Si algun soci té coneixement de fires o exposicions de tractors o maquinària vella,
tant de Catalunya com de fora, si us plau comuniqueu-ho a 618 301 357
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TRES TOMBS a MOIÀ
La festa dels tres tombs com gairebé totes les festes tradicionals tenen un component
religiós, en aquest cas l’amfitrió és Sant Antoni Abat patró dels traginers i cansaladers. En
alguns pobles que encara es conserva la festa coincideix en algun cap de setmana dels primers
mesos de l’any, cosa que facilita que el públic i els carruatges que hi participen puguin assistir
a diferents pobles.
A Moià aquesta data sempre coincideix amb l’últim diumenge de gener. La festa està adreçada
als animals, en especial, els de peu rodó que hi sol haver una bona representació i com a
evolució natural, en les feines del camp es passa dels animals als tractors. Aquest any vam fer
record d’assistència acompanyant als animals, amb vint-i-set tractors entre els de Moià i els
de fora, gairebé tots vinculats a la nostra associació.
Tot comença a partir de les vuit del matí on bona part dels tractors ens concentrem al taller
del Pep Forcada on gràcies a ell que disposa de diferents enganxes, tothom pot sortir amb
alguna eina. Acte seguit, amb la barretina ben posada, anem amb corrua cap al pavelló. Allà
s’esmorza. Aquest any va ser una mica magre ja que el pa s’havia acabat i es va haver d'anarne a comprar per poder atipar a tants tractoristes. Un cop tips vam començar a anar cap a la
zona de tractors on hi havia molta gent mirant i comentant tanta diversitat de maquinària i
aquest any en especial la teia encesa del company Josep Mª Llorenç que va deixar parat a més
d'un de com funcionava aquella estufa tan natural.
A partir de dos quarts de dotze engegada de la cercavila, i pels carrers de cada any, fer els
tres tombs passant cada cop per davant l’església per fer la benedicció.
Un cop acabat vam tornar a desenganxar els estris a cal Pep i posar-nos a punt, juntament
amb dones i familiars, per anar a dinar tots plegats fent tertúlia sobre la festa o qualsevol
cosa relacionada amb els tractors i maquinària.
Es va valorar com a positiva tota la diada i a esperar l’any vinent.
Josep Roca
soci núm. 44

Jaume Clusella sortint cap a la concentració
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CASTELLADRAL
El dia 9 de març de 2014 una colla de tractors vàrem anar a la festa de l'arrossada de
Castelladral (Navàs).
A primera hora del matí ens vàrem aplegar amb els tractors a la nau del soci Joan
Farrés, a Balsareny, on ens va convidar a un bon esmorzar per combatre la fresca que
feia. A partir de les 10 vàrem engegar els tractors i vàrem sortir direcció a Navàs i
allà vàrem agafar la carretera direcció el castell. A les 12 ja érem a dalt, el dia s’havia
aixecat i feia un bon sol. Un cop aparcats els tractors vàrem visitar al fira per
esperar l’arròs. Vàrem estar voltant per parades de vins, parades de formatges, etc.
El més sorprenent va ser la demostració de com feien anar una màquina de batre
accionada per la roda d'un tallagespa.
Cap a les dues l’arròs ja estava a punt i vam seure a taula per dinar, arròs i carn a la
brasa, que estava molt bo. Després del cafè i fer petar la xerrada, tocava retirada.
Vàrem agafar els tractors i carretera avall, cadascú cap a casa seva.
Un bon dia de germanor amb els companys i els tractors.

Jaume Clusella
soci núm. 91

Aparcament a Castelladral
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FESTA dels TRES TOMBS a BIGUES i RIELLS
El passat 9 de març del 2014, diada de l’Arrossada de Castelladral, mentre 7 o 8
companys de l’Associació assistiren amb els seus tractors a tal esdeveniment, un servidor,
després de vàries edicions declinant la invitació de participar a la Festa dels Tres Tombs de
Bigues i Riells.
Aquesta vegada ens ajuntàrem de bon matí amb un grup de participants a Moià, que
junts vam arribar als afores de Bigues i Riells, uns pel seu propi rodatge i altres a coll de
camió. Allà vam preparar les carrosses que portava cadascú i tot seguit anàrem a la Plaça on
ens serviren un bon esmorzar i entre tant visitarem les nombroses parades que s’hi trobaven.

Exceptuant alguna petita queixa que hi va haver dels paradistes per la fumera causada per
transportar foc en viu i en directe, la rebuda va ser excepcional, vam continuar la diada amb
una rua pel poble, on mentre els uns pujaven els altres baixaven, i així es va aconseguir un bon
resultat de l’organització, ja que tots els participants van poder veure totes les carrosses
mentre s’anaven creuant. Un cop acabada la rua, i havent recollit un bonic record de la Festa
dels Tres Tombs de Bigues i Riells 2014, els organitzadors de la qual mostraren un generós
agraïment per la nostra assistència. Per finalitzar la jornada es va fer un dinar de germanor al
pavelló, amb uns 600 començals, amb una organització exemplar, on tothom trobava el seu lloc
amb el seu grup ràpidament igual que la repartició del menjar, ja que amb cinc minuts tothom
va poder degustar l’arròs sense haver de fer cues ni esperar-se. Si algú ha d’organitzar algun
dinar nombrós, es aconsellable prendre’n nota.
En acabar el dinar, es va donar la festa per acabada, agafant cadascú el seu mitja de
transport per tornar cap a casa. Nosaltres va ser el primer any que varem assistir-hi i en
quedarem molt contents. Nomes ens queda agrair la invitació i la companyia, MOLTES
GRÀCIES A TOTS!!!
Josep Mª Llorens
soci 110

Dinant al pavelló de Bigues
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MOTOR DIESEL ( 1a part)
HISTÒRIA, FUNCIONAMENT I EL SEU MANTENIMENT
Història:
L’any 1895 l'enginyer alemany Rudolf Dièsel va presentar el seu invent, un motor que
explotava per compressió ,sense bugies, aquest a causa de la gran compressió de l’aire i la
seva alta temperatura provocava la autoinflamació del combustible al ser injectat.
Consumia menys combustible que el de gasolina i era més econòmic, també era més potent.
Tot semblaven avantatges per a l’invent de Dièsel i es va imposar ràpidament en motors
estàtics i navals, però el seu gran inconvenient va ser que no aconseguia revolucions altes.
Quan s’intentava dissenyar motors més petits segons les exigències del mercat no
donaven els resultats esperats a causa de problemes en l’alimentació del gasoil i de l’aire.
La bomba d’aire era difícil de reduir perquè havia de complir dues funcions, injectar aire i
combustible a pressió.
Va ser el 1922, quan Robert Bosch va dissenyar els primers sistemes d’injecció per als
motors Dièsel. Tenia experiència en sistemes de bombes d’oli i gracies a això va millorar
les bombes de injecció de gasoil.
En el 1925 el projecte de fabricació de la bomba d’injecció es va concluir i en el 1927 van
sortir de fabrica les primeres bombes en sèrie. En aquells moments es desconeixia el seu
impacte en el mercat, però Bosch va aconseguir resoldre el problema dels motors Dièsel i
així augmentar el regim de revolucions.
Des de llavors la investigació i l’evolució ha estat constant, els vehicles dièsel han arribat
als 360 Km/h i consums per sota dels 4 litres per cada 100 Km.
Funcionament i tecnologia
En els motors dièsel l’alimentació es realitza introduint per separat, a l'interior dels
cilindres, l’aire i el combustible, els quals es barregen a l'interior de la cambra de
combustió.
L’aire procedent de l’atmosfera, degudament filtrat, és injectat en els cilindres durant la
fase d’admissió i després comprimit a gran pressió a l'interior de la cambra de combustió.
D’aquesta manera s’aconsegueix la temperatura adequada per l’autoinflamació del
combustible en ser aquest injectat directament en la cambra de combustió. Per introduir
el combustible en la cambra de combustió es col·loca en la culata una vàlvula injectora
(anomenada injector de combustible), per a cadascun dels cilindres. Aquestes injecten el
gasoil en el moment precís en la formació de la barreja i la seva detonació.
La quantitat d'aire en l’admissió i el cabal de combustible injectat a cada moment es
controlen des del pedal accelerador. El pedal actua sobre una papallona situada en el
col·lector de l’aire d’admissió i controla el flux. La papallona de gasos, segons la seva
posició d’obertura, regula la quantitat d’aire que entra en els cilindres i que actua
simultàniament sobre el sistema de comandament de la bomba injectora. Tot controlant el
cabal de combustible en la injecció segons la càrrega (esforç) i règim de funcionament del
motor.
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Esquema del circuit complet
d'alimentació del combustible.
1

Figura 1
1.-Depòsit de
combustible.
2.- Bomba
d'alimentació
3.-Filtre
4.-Prefiltre
5.-Filtre principal
6.-Bomba d'injecció
7.-Injector
8.-Vàlvula de
descàrrega
9.-Canonada de
bomba a filtre

Circuit d'alimentació de combustible, sense
dipòsit, en el conjunt motor.

10.-Canonada de
filtre a bomba
d'injecció
11.-Tub d'injecció
12.-Canonada de
sobrant d'injecció
13.-Tub de tornada
14.-Bomba de mà
15.-Regulador
centrífug
16.-Variador de
l’avanç de la
injecció
17.-Alçada màxima
d'aspiració

Figura 2
1.- Bomba d'alimentació
2.-Filtre principal
3.- Bomba d'injecció
4.-Porta injectors i injector
5.-Variador de l’avanç de la
injecció
6.- Regulador centrífug

En els tractors antics es compleix bastant amb aquest esquema genèric i gairebé tots els
elements de l'esquema, però existeix excepcions en funció del nombre de cilindres i de
marques de tractors. També cal dir que els sistemes actuals d'injecció són molt diferents al
que estem tractant en aquest capítol, com per exemple el sistema d'injecció Dièsel per
acumulador Common Rail.

Filtre d'aire.
El filtrat d'aire cap als cilindres es fa mitjançant filtres
secs de paper o filtres de malla metàl·lica. També en molts
tractors antics s'utilitzen els filtres en bany d'oli,
combinant el filtre de malla metàl·lica i un recipient
cilíndric, amb un cert nivell d'oli, deixant que passi l'aire
aspirat per sobre de l'oli i que es quedin enganxades les
partícules pesades, com la pols, les fulles, la palla i les
partícules no desitjades que poden perjudicar als cilindres
greument. El filtre intenta aconseguir que entri l'aire el mes pur possible al
cilindre.
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Manteniment.
S'han de netejar els filtres d'aire cada dia o cada mes, aquesta operació depèn de la pols
que generi el treball que realitzi el tractor. Si son filtres secs s'han de bufar amb aire a
pressió o canviar-los. Si són en bany d'oli s'ha de canviar l'oli i netejar el recipient, afegir
oli del mateix tipus que el del motor fins a la marca que té el recipient, mai s’ha de
sobrepassar la marca, i netejar molt bé amb gasoil la malla (núm 10) que porten damunt de
l'oli aquests filtres.
Dipòsit de combustible.
El dipòsit és on es guarda el gasoil, que s'anirà subministrant a
la bomba injectora mitjançant la bomba d'alimentació. Els
dipòsits poden ser de xapa d'acer o de llautó, avui dia es
fabriquen de plàstic. Els dipòsits poden estar per sobre de la
bomba injectora (gairebé en tots els tractors antics), al mateix
nivell de la bomba o per sota de la bomba, en aquest cas el
fabricant ha col·locat una bomba d'alimentació que dona
suficient pressió per alimentar a la bomba injectora.
Els dipòsits tenen un tap gran, per a emplenar-los per la part superior, aquest tap tanca el
dipòsit, però té un orifici perquè respiri, mai s'ha de tapar hermèticament ja que no
respiraria el dipòsit i tendiria a crear-se el buit (a la bomba injectora no arribaria gasoil).
La sortida del gasoil és per la part inferior del dipòsit, normalment té una rosca per
col·locar l'aixeta que permet tancar el combustible en cas de necessitat.

Manteniment:
Els dipòsits i els taps d’acer tendeixen a oxidar-se, això és un inconvenient ja que l’òxid o
fins i tot partícules grans de dins del dipòsit es desprenen i taponen els pas del gasoil (no
s'aprecia des de l'exterior). El dipòsit s'hauria de netejar una vegada cada dos o tres
anys, encara que no es tregui del tractor. Si el dipòsit està molt deteriorat per dins,
s'haurà de desmuntar i es portarà a revisar per netejar-l'ho i si s’escau fer-li una
finestra, restaurar-ho per dins i tornar-lo a tapar. Un bon consell és deixar-lo el més ple
possible de gasoil, ja que aquest líquid té partícules d'oli que el protegeixen.
L'aixeta del dipòsit, per dins, sol portar una malla (núm. 26) perquè no es colin les
partícules grans, s'hauria de revisar i netejar també de tant en tant per aconseguir un
bon manteniment del motor Dièsel.
Rafael Val
soci núm. 74
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FIRA de SERRATEIX
Els Amics dels Tractors d’època del Bages vam ser convidats a participar per primera
vegada a la Fira Agrícola de Serrateix . A la fira hi havia tractors antics, eines del
camp, parades d’artesania, mostres d’oficis antics entre d’altres.
A las 9 del matí ens vam trobar la colla del Tractors, procedents de diferents pobles
a Serrateix, a l’esplanada del Sindicat, lloc a on l’organització de la fira ens havia
indicat.
Ens vàrem haver d’esperar una bona estona abans que l’organització ens digués
quelcom. Va ser a les 10:30 quan ens van indicar que ja podíem fer una volta per la
Fira i aparcar els Tractors per tal que la gent els pogués veure.
Seguidament vam poder gaudir d’un bon esmorzar, encara que una mica tard, i fer un
volt per la fira.
S’anava acostant l’hora del dinar i ningú de l’organització ens deia res del dinar.
Sembla ser que hi va haver un petit malentès i no es van recordar que ens havien
convidat a dinar. Així que els hi vam haver de recordar i sols vam poder menjar pa amb
tall i poca cosa més.
Va ser una experiència amb més d’un entrebanc. Suposem, per manca d’organització.
Malgrat els malentesos tot queda superat gràcies a les tertúlies amb els amics i la
sortida amb tractor en companyia del Amics del Tractors del Bages.

Josep Sagués
soci núm. 6

Aparcament no gaire lluït a Serrateix
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VIDA de FÉLIX SCHLAYER ( 1a part)
Va néixer l’any 1873 a Reutlingen (Alemanya). Va
complementar el seu aprenentatge de l’escola per passar a
treballar a l’empresa BASF a París. Llavors , un amic seu, el va
convidar anar a Barcelona a on va passar més d’un any, Els seus
pensaments eren de dedicar-se en negocis a l’Orient. Però com
ell mateix va dir ‘el fil vermell’ de seu destí va decidir una
altre cosa perquè va conèixer a la seva dona. Primer va
treballar en un negoci d’importació d’equips per a la viticultura
i vinificació on les seves vendes van augmentar de tal manera
que va passar a ser soci de l’empresa. Tot això va passar
després que assumís la distribució de maquinària agrícola importada de l’estranger i
expandir el negoci per tot Espanya. La introducció de la maquinària moderna entre els
agricultors espanyols que treballaven amb mètodes manuals amb poca mecanització.
L’any 1902 va ser un veritable èxit. A partir de llavors, el negoci creixia en dimensions
inimaginables, i l’any 1910, va ser l’únic propietari de l’empresa. Però aquests auguris es
van estroncar al començar la Primera Guerra Mundial. Acabada la guerra es va trobar
amb problemes econòmics molt forts sense cap possibilitat de recuperar la situació
financera que havia tingut.
Fou llavors quan va ser conscient de que es trobava en una situació molt difícil,
malgrat fes invents com el sistema per estalviar les pèrdues de gra. El setembre de
1932 va viatjar a Estats Units per vendre les seves patents i fabricar en sèrie la nova
màquina de batre. A l’inici de la Guerra Civil Espanyola, Fèlix era cònsol de Noruega a
Madrid. Va acollir un bon nombre de refugiats que escapaven de la persecució.
Després de dècades, molts dels rescatats i descendents mostren la seva gratitud
fins a tal punt que l’any 2006 es va posar seu nom en un carrer de Madrid.
L’any 1937 va fugir d’Espanya per anar a Berlín on va transcriure els records dels seus
últims deu anys en el llibre “Un diplomático en el Madrid Rojo”. Aquesta publicació va
ser censurada per les autoritats nazis perquè era ‘ inadequat per al poble alemany’,
però una petita editorial va fer una tirada curta l’any 1938. Aquest llibre està escrit
en castellà i es pot trobar solsament en biblioteques.
Quan va haver finalitzat la Guerra Civil, va tornar a Espanya i va passar els seus últims
anys a Torrelodones, a on va morir el novembre de 1950. Va completar però, la
redacció de les seves memòries. Aquestes memòries se les va endur la seva filla
Clotilde a Durham (Carolina del Nord). Van haver de reordenar els fulls desordenats
ocasionat per un robatori i transcriur-el com vam poder degut al mal estat del paper.
La transcripció va ser feta per Ellie Mazacks i l’original’ es va perdre, quedant doncs
el nou manuscrit.
A raó de tots aquests contratemps, en una primera lectura, em vaig adonar que havia
parts que no coincidien amb la cronologia real.
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Els canvis més rellevants per
exemple és en la secció
“Encuentros con Majestades’
(1902). Un apartat especial
mereix el capítol “siluetas
españolas 1895-1945” que es
un resum de les seves idees
sobre Espanya. Hi ha talls
en les seves descripcions
detallades de les hostilitats
de
la
Primera
Guerra
Mundial.
Durant aquesta època vaig trobar un “diari de la guerra” que havia fet el meu avi. hi
havia els períodes més significatius de la seva vida, encara que falten molts detalls
que van desparèixer segurament en la Guerra Civil o en l’incendi de Torrelodones.
El mecanoscrit de Ellie Mazack és una còpia sense editar que es troba dipositada a la
biblioteca Estatal de Württemberg Sttutgart.
Estic en deute amb el dra. Judith Binder (Atenas), i amb el dra. Bàrbara Newborg
(Durham). Sense la seva dedicació, aquest llibre no hauria pogut realitzar-se.
També agraeixo al dr. Hanns Jörg Kowarkdela, Bibiloteca de l’Estat, per l’ajuda per
trobar una editorial que el publiqués.
Albert Torras
soci núm. 1
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APLEC de la QUAR
El 21 d’abril del 2014 es va celebrar l’Aplec del Santuari de la Quar (Berguedà), com
cada any pel dilluns de Pasqua.
Aquest ja és el 3r any que Amics del Tractor d’Època del Bages participa en aquest
acte, fent una petita excursió per la Comarca del Berguedà, fins arribar en aquest
punt característic.
Es va esmorzar al camp de futbol de Sagàs a 2/4 de 10 del matí, tot seguit es van
engegar els tractors per enfilar camí amunt parant a fer el cafè a l’Hostal Sant
Maurici. Llavors es va poder gaudir d’una
petita ruta per camins de bosc fins arribar
al capdamunt del Santuari.
Allà es van aparcar els tractors i qui va
voler va poder anar a missa, menjar coca i
vi dolç, comprar formatges del municipi o
fer la xerrada amb algú per tal d’esperar el
dinar.
Com cada any l’ajuntament ens va cedir el
Refugi per poder fer el dinar a l’interior i
fer la sobretaula. Tot i així, havent dinat, a
l’hora de tornar cap a casa els tractors que
no portaven aixopluc es van mullar una mica amb la pluja.
Però les excel·lents vistes del territori i la bona companyia van valer la pena, donant
ganes de tornar-hi l’any vinent!
Jordi Vilà
soci núm. 156

Aparcament dels tractors
12

54a FIRA ARTÉS 2014
En aquesta edició de la 54 fira d’Artés l’Associació d’Amics de Tractor d’Època va
estar present, no per exposar tractors com ve essent tradició sinó com a entitat ;
per tal de donar-nos a conèixer i fer més difusió d’aquesta. També va ser un lloc on
fer propaganda per a la IV Campionat de Llaurada.
És una fira en la qual el sector agrari és molt present (tot i que també el sector de
l’automòbil) i és per això que podem considerar-la l’única fira agrícola de la comarca
del Bages amb força ressò. Per aquesta raó des de l’Associació es va creure
convenient posar-hi un aquesta edició.
Des de l’Associació es va demanar un espai a l’Ajuntament d’Artés el qual, sense cap
problema ni cost, ens el va cedir molt amablement.
Gràcies al bon temps i l’afluència de gent a la població sembla ser que l’objectiu
primordial d’aquesta fira es va assolir amb satisfacció i és per això que, de cara a
properes edicions, seria important que poguéssim mantenir en lloc a la fira i continuar
treballant per la nostra associació.
Vicenç Cardona Vidal
soci núm. 24

Web de l’associació

: www.tractorclassic.org

Sol·licitud d’afiliació a l’associació

Quota 50 euros

NOM I COGNOMS:............................................................................................................................
ADREÇA.................................................................................................................................................
POBLACIÓ .............................................................................CODI POSTAL.................................
TELEFON.................................................................D.N.I. ................................................................
BANC O CAIXA....................................................SIGNATURA
C.C.C.(20 dígits)...................................................................................................................................
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FIRA COMARCAL de PRIMAVERA de CAMPLLONG
Hola a tothom, pels que no em coneixeu, el meu nom és Joaquim Déu i sóc de Campllong
(Girona) , com vosaltres sóc molt aficionat als tractors, jo especialment als de rodes de ferro
i motors estacionaris antics.
Potser la Fira de Campllong no és una fira exclusivament de tractors , però hi tenen un paper
molt important ja que gràcies als tractors i les vaques, va començar la fira.
Enguany ha estat la 32ª edició de la Fira
Comarcal de Primavera, la fira es celebra
el cap de setmana següent després de
Setmana Santa, té una extensió d’ uns
40.000 metres quadrats i sol tenir uns
30.000 visitants durant els 2 dies.
La fira comarcal de Primavera de
Campllong es consolida com a referent del
món rural i també en centre neuràlgic de
les novetats comercials multisectorials
catalanes.
A continuació us explicaré una mica les activitats que es fan a la fira :
Una de les activitats més destacades ha estat el 15è concurs català de vaques de raça
frisona, després de 27 anys organitzant un concurs comarcal, enguany la fira acollia el concurs
nacional amb la participació d’explotacions d’arreu de Catalunya.
La trobada de cotxes Seat 600 i clàssics ha resultat un any més un gran èxit, ha comptat amb
98 participants.
El 28è concurs de treball monogràfic de ramat amb gos d’atura català.
El 12è concurs de munyir a mà ha tingut 167 participants.
El 5è concurs de pagès de ferro ha comptat amb un bon nombre de participants que han hagut
de superar les proves que la organització havia preparat per aquest certamen.
Pel que fa a la cursa de cantines de llet hi ha hagut 21 participants.
Durant el matí de diumenge també s’ha dut a terme la setena trobada d’intercanvi de plaques
de cava i una exhibició de tallar i fer figures amb troncs.
També durant la Fira hi ha hagut diverses
activitats fixes, com ara exposicions de
pintures i manualitats, punt de creu, una
mostra de vaques amb miniatura, mostra
d’oficis artesans, exposició de màquines
d’escriure antigues, mercat d’ocasió,
exposició i concurs de ratafia, etc.
aquestes activitats s’ubiquen en diferents
edificis municipals com ara les sales
d’exposicions
de
l’Ajuntament
de
Campllong, el pavelló esportiu i el Local
Social.
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Ara parlant una mica del que ens agrada, que són els tractors s’ ha fet el següent:
El 5è. Campionat d’habilitat amb tractors amb
45 participants, una xifra rècord de
participació.
També s’ ha fet un paller com es feia abans
amb una màquina de batre de la marca Batlle
accionada per un tractor Lanz Bulldog 38
estret.
Hi havia també una dotzena de motors
estacionaris de les marques Jacob, Challenger,
John Deere, Mamci, etc. que funcionaven
alternativament durant tot el dia.
De tractors antics d’abans de l’any 1965 n’ hi havia uns 95 , són tractors de totes les marques
i models que estan exposats en un tancat durant els dos dies de la fira, menys el dissabte a la
tarda que es va fer una volta d’ uns 15 km pels pobles del voltant amb una participació de 87
tractors , durant la volta es paren un parell de vegades a fer un refrigeri i quant arriben a la
fira fan el berenar.

Així doncs per la gent que no coneix la fira ara ja en té una mica d’ idea de com és i us
recomano que la visiteu ja que és una fira que es fan moltes activitats per al gust de tothom.
Joaquim Déu
soci núm. 89

Vista panoràmica d’una part de la fira
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www.tractorclassic.org
Aquest 2014 s’ha modernitzat la pàgina web de l’associació, ja que l’anterior format havia
quedat una mica antiquada, era una mica senzilla i a dia d’avui no destacava gaire a dia. A dalt
de tot a l’esquerra primerament trobarem els accessos de inici, contacta i Accés al correu
electrònic en forma de web-mail per els socis que utilitzen el correu electrònic de l’associació
acabat en @tractorclassic.org. A la dreta hi tenim els 4 icones de les xarxes socials on
l’associació és present:
Facebook: hi trobem fotos, esdeveniment si enllaços web d’interès
Twitter: missatges curts (piulades) que donen la veu de notícies
Instagram: Recull fotogràfic
Youtube: Canal de vídeos que crea l’associació
si seguim una mica més avall, trobem el menú principal en format horitzontal, aquest menú
compte d’ elements desplegables com a subcategories.
Inici: pàgina inicial on hi trobem els 3 últims esdeveniments, els 3 últims butlletins i
notícies vàries que van sorgint al dia a dia .
Associació: Petita història de la nostra Associació
Esdeveniments: Llistat de tots els esdeveniments
Revista:
Secció
on
podem
descarregar-nos en format pdf aquest
butlletins que editem
Campionat de Llaurada: Es la secció més
extensa, disposa de 3 subapartats, el
principal on hi han les notícies / cròniques
dels campionats de llaurada, l’apartat del
reglament, molt important, és on hi ha la
documentació de les normes del concurs,
finalment hi ha l’apartat d’edicions on
trobem exposats els cartells de les
antigues edicions. tight-wrap:0; framecol-ypos:5.516667in; bot-style:none; xpos:
-0.103472in; ypos:-0.036806in; wrapmode:
wrapped-to-left;
frame-type:
image; frame-page-xpos: 0.896528 in
;frame-width: 9.12 cm ; frame-height:
9.44cm; frame-pref-page:0; top-style:
none;
position-to:block-above-text;
frame-col-xpos:-0.103472in; frame-pref-column:0; right-style:none; left-style:none; framepage-ypos:6.516667in
Contacte: Formulari per enviar un missatge de text a l’associació.
Jofre Obradors
soci núm. 136
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39a. FIRA de TRACTORISTES de VIDRERES
10 i 11 de maig de 2014
La fira consta de moltes activitats dedicades a l’agricultura i exposició de maquinaria.
El dissabte a la tarda, es va fer la concentració de tractors antics. Aquest any n'hi
havia 110, de totes les marques, alguns molt arreglats i altres tronats pel pas del
temps.
Un cop fetes les inscripcions es va sortir a donar un tomb pels voltants de Vidreres
Cal dir que encarrilar 110 tractors en línia té la seva dificultat. Durant la ruta, es va
fer parada per fer un grandíssim berenar, i cap als voltants de les 7 es va tornar al
poble. Recollir el record i aparcar els tractors per quedar exposats fins el diumenge a
la tarda.
El diumenge, entre altres activitats, hi va haver gimcana de tractors, llaurada amb
animal, llaurada amb tractors d’època, destapada de la carbonera...
Vaig participar a la llaurada dels tractors, junt amb 5 altres companys. El terreny era
molt sec i el van haver d’esgarrapar amb discos perquè es clavés una mica les arades.
El resultat del concurs va ser:
1r Jordi Sitjas, Steyr petit i arada penjada
2n Jaume Clusella, Massey 65 i arada de dos socs reversible
3r Josep Xirgo, Lanz 38 de capó i arada de dos socs reversible
4t David Xirgo, Lanz 36 estret i arada de dos socs reversible
5è Albert Casanovas, Saca Internacional 432 i arada de dos socs reversible
6è Ramon Valldossera, Ebro Super 44 i arada de dos socs reversible
Després de la llaurada, a les dues, es va fer un dinar de germanor a la carpa, compost
de favada i ànec, típic de la diada.
A la tarda toca mobilitzar-se per fer recollida i fi de festa.
Jaume Clusella
soci núm. 91

Participants del concurs
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SORTIDA de PRIMAVERA
L’onze de maig vam organitzar l’excursió de primavera per a socis, amics i familiars de la
nostra associació.
A dos quarts d’onze del matí vam arribar a Miravet on vam visitar el taller de ceràmiques d’en
Ferran Segarra, canterer de tota la vida. Vam veure la botiga tot d’objectes de ceràmica i
també tenia varies antiguitats de la pagesia.
Seguint l'itinerari vam creuar el riu Ebre pel pas de la barca,
són dos llaguts i el damunt hi ha una plataforma per poder
transportar gent i fins i tot tres turismes. Funciona a través
de la corrent del riu, el timó i uns cables la barca trasllada
gent d’un costat a l’altre.
L’autocar ens va venir a buscar a l’altre costat i ens va dur a
Benissanet poble tradicionalment agrícola. Al mig del poble, a
la plaça de la font gran, vam visitar un refugi antiaeri de la guerra civil, fins i tot vam veure un
audiovisual de persones que hi van treballar, també vam conèixer a la meva àvia, que de jove hi
va treballar i viu enfront de la porta d’entrada.
Seguidament vam visitar “Tallers Gongar”, el Ginés Gonzalez (nou soci de l'abril) ens esperava
per visitar el seu taller de venta de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. També fa tot
tipus de reparacions, treballs en torn, soldadures, automoció, etc. Ens vam quedar sorpresos
quan ens va dir que eren 10 mecànics treballant i prop de 8.000 clients, fins i tot té una petita
sala insonoritzada per carburar les màquines petites.
Vora les dues del migdia varem dinar al restaurant “Garden” de
Móra d’Ebre.
Després d’un bon dinar varem anar damunt de l’hospital comarcal.
Allà ens esperava en Joan Anton Martínez, professor de mecànica
de l'institut de Móra. Vaig engegar el lanz vinyaire que li vaig
comprar al Joan Anton quan estudiava a l'institut i jo era alumne
seu. També vaig engegar el Barreiros R3505 que encara utilitzo
avui dia per treballar la terra de casa.
Ens va explicar com va construir la nau i vam veure els tractors que a poc a poc ha anat
adquirint, fins i tot ens va ensenyar un Land Rover antic que li havia acoplat un grup
electrogen de 6.000 wats.
Va ser un dia que ens ho vam passar tots molt bé, de conèixer gent nova i fantàstica com ho
és la nostra associació “Amics del Tractor d'Època del Bages”.
Josep Maria Ripoll
soci núm. 149
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MÀQUINES de BATRE SCHLAYER - HELIAKS (2a part)
(Aquest article és continuació de la vida de Fèlix Schlayer)

La màquina de batre hèlico-axial SCHLAYER-HELIAKS, constitueix el mètode modern de batre
més racional, perfecte i simplificat.
Per tècnics eminents, s’ha dit, que les màquina de batre SCHLAYER-HELIAKS per la seva
senzillesa en la transmissió, l’encert en la forma i disposició dels òrgans de treball i l’economia de
potència’ és “el mecanisme més perfecte actualment per batre” i aquesta certesa ha sigut
plenament confirmada pels pagesos que han fet la campanya de 1926 amb aquesta novíssima
màquina de batre.
Amb les màquines anomenades del sistema corrent, de construcció anglesa o alemanya, es pot
obtenir una feina acceptable complicant extraordinàriament el seu mecanisme, fins a tal punt que
solsament es manté un normal funcionament estant la màquina atesa per un expert mecànic.
Amb les HELIAKS queda radicalment vençuda aquesta gran dificultat. La dotzena de corretges
que com a mínim porten les màquines de batre corrents, fins i tot les simplificades a costa de la
qualitat del treball, ha quedat reduïda en la SCHLAYER-HELIAKS a dues úniques corretges; els
tres cilindres, desgranador, comptador i maxacador i els tres còncaus respectius, amb les seves
nombroses dents, petites i inaccessibles, han desaparegut en la HELIAKS, necessitant solsament
un ampli cilindre, on a dins hi gira un robust eix dotat d’originals i diferents, enèrgiques i grans
peces desgranadores i batedors, tan pràcticament eficaços que netegen l’espiga de gra sense
partir-el i maxaquen la palla fins deixar-la curta i esponjosa; els múltiples ventiladors, han sigut
reemplaçats per un de sol, potent i de forma especial patentada; les desarticulats sistemes de
neteja, s’han substituït per una altre harmònic i senzill; obtenint gra més net; i la suma de tots els
mecanismes que constitueixen les màquines anomenades ‘corrents’ han estat transformats, o millor
dir, oblidats i inutilitzats, tirats a les fogueres de lo antic, per a noves idees i nous procediments,
nascut d’una feliç inventiva, avalada amb la pràctica adquirida en trenta anys de constant estudi de
les necessitats de la batuda espanyola, construir una màquina simplificada i pràctica, temperada a
la feina que ha de realitzar i el medi on ha de funcionar. I la manera de complement definitiu, la
SCHLAYER-HELIAKS, està dotada de marxa lenta, no arribant a la meitat de les revolucions de
les altres màquines de batre, el que la fa molt més duradera i menys exposada a les averies.
Totes aquestes innovacions i tots aquests perfeccionament fa que d’una manera real i efectiva,
superi la SCHLAYER-HELIAKS a les
altres màquines de batre, perquè:
-

és molt
manejar

més

senzilla

-

trenca menys gra

-

tira menys gra a la palla

-

deixa el gra més nét

-

fa millor palla

de

- costa menys en igualtat de
rendiment.

Màquina Heliaks en un desguàs

A més, la SCHLAYER-HELIAKS és la màquina de batre que necessita menys força per a marxar en
buit i, com a conseqüència, la que més econòmicament aprofita la potència del motor.
Es construeixen dos tamanys: la número II, per a batre de 2.000 a 3.000 kg d’espigues per hora,
de 15 a 25 cv de força. La número IV, per a batre de 3.000 a 4.000 kg d’espigues per hora, amb 25
i 35 cv.
Albert Torras
soci núm. 1
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SORTIDA a MURA
El passat 6 d’abril organitzarem una sortida amb els nostres tractors cap a la zona de Mura
(Bages), a les 8:30 ens concentràvem a l’entrada de Navarcles una quinzena de tractors,
seguidament iniciarem una passejada pel poble de Navarcles coincidint amb la fira de la
Monacalia.
Un cop finalitzat el recorregut dins el poble de Navarcles ens dirigim riu Llobregat avall, on
varem poder veure el monestir benedictí de Sant Benet de Bages, datat del segle X.
Continuant pel marge del riu arribem als tres Salts, on
varem aprofitar per fer un petit esmorzar i poder visitar
les tines amb el mateix nom, Tines Els Tres Salts, les
quals estan en perfecte estat de conservació
Seguin el curs del riu arribem al nucli de Viladordis
passant per les Mercetes direcció Pont de Vilomara i
Rocafort , deixem la carretera i ens endinsem a la Vall del
Flaquer on trobem les Tines de la Bleda i d’en Ricardo,
fent una petita visita guiada pel Sr Sala, propietari de les tines, on coincidim amb altres
visitants que queden sorpresos de la nostra forma de viatjar pels paratges de relleus
muntanyosos i camins estrets. Aprofitem el moment per realitzar un petit refrigeri per poder
continuar el recorregut.
Tornem a fer foc al morro i ens dirigim cap el Puig de la Bauma, masia del segle XII situada al
parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, convertida en una masia Rural on també i
podem trobar un Museu que acull una important col.lecció d’eines i estris de la masia. Es
anecdòtic que aquesta masia va acollir el rodatge de la pel·lícula
Pa Negre.
Un cop a la masia , el propietari en Josep, ens ensenyà la casa
sota la bauma i el museu, lloc molt pintoresc i ambient molt rural
on no cal dir que varem aprofitar per fer un bon dinar.
Després d’una bona sobretaula, realitzem la tornada a casa
passant per Mura , Monistrol de Calders i Calders, allà és on
cada grup de tractors agafa el camí per tornar a casa seva, Moià,
Balsareny, Casserres, Navarcles, Manresa, ...
Experiència inoblidable on varem gaudir de la nostra passió, els tractors i la nostra gent.
Nasi Torné
soci núm. 78

Tractoristes
davant les tines
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FESTA MAJOR ARGENÇOLA. TROBADA de TRACTORS
Argençola és un grup de cases situades a l’extrem nord del municipi de Castellnou de
Bages situades entre Súria i Balsareny.
La festa major es celebra al costat de l’ermita de Santa Margarida de Viladepost,
situada el kilòmetre 51 de la carretera que uneix Súria amb Balsareny coneguda com
les Vilaredes.
La Festa Major sempre és el tercer diumenge de maig, enguany ha escaigut el dia 18.
El programa d'actes ha sigut molt complert com els últims anys: al mati es va fer la
caminada popular passant per llocs d’interès de la contrada, missa, trobada de
tractors, ballada de sardanes, un bon dinar de germanor acompanyat per un generós
vermut, ... La festa es va acabar amb el ball de Festa major acompanyat d'un bon
entrepà per acabar de passar el dia.
Hi vam assistir cinc tractors de totes mides. El temps va acompanyar el dia, ja que
feia 2 anys que la pluja feia acabar la festa major passat el migdia.
Jofre Obradors
soci núm. 136

Varietat de tractors a Argençola
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TRACTORS d’ÈPOCA i la SEGURETAT
Com tots sabem les lleis de seguretat industrial en l’època de fabricació d’aquestes màquines
(equips de treball) no eren ni molt menys tan rigoroses com les actuals (RD 1435/92 I
56/1995 de 2 de gener, RD 1644/08 de 10 d’octubre) BOE 24611/10/2008 per màquines
noves i RD 1215/97 per els equips de treball (màquines) fabricats abans de 1995, any en que
va néixer la llei de prevenció de riscos laborals. Es per això que quan treballem o manipulem
aquest tractors antics, tenim d’estar més atens que mai a les parts mòbils dels mateixos,
pensem sempre que farà la màquina quan la manipulem o engeguem. L’accident és de sobte i
inesperat , però si som PREVISORS no ens passarà.
No tothom té amplis coneixements mecànics de què farà un mecanisme al posar-lo en marxa,
hem de ser-ne conscients i prendre les mesures de prevenció.
La Junta de l’Associació i l’Organització prepara sortides per passar uns dies de desfruit, per
culpa d’un accident aquest dia de joia pot tornar-se en un bon mal de cap. Quan fem una
engegada de tractors i després els tornem al seu lloc d’exposició, els tubs d'escapament estan
molt calents, si alguna canalla passés les cintes i els toca s’endurà una bona cremada. Es per
això que és molt important que els tractors estiguin separats de la gent amb cintes o millor
encara amb tanques.
En les demostracions de llaurades, estirades,... és primordial que els perímetres d’actuació
dels tractors i de la gen estiguin molt ben marcats i que l’Organització no permeti que cap
persona entri en la zona de perill.
Si ens fixem veurem que tot i sent antics molts tractors ja portarem proteccions en algunes
parts movibles (volants d’inèrcia ) sempre els portarem muntats. NO ANUL·LAREM MAI
CAP SISTEMA DE SEGURETAT.
Més recentment el sistema que fa que si tenim la toma de força del rotabator connectada no
puguem entrar la marxa enrere, era molt clàssic violar-lo. No podem fer-ho és un parany per
nosaltres mateixos.
Finalment deixeu-me acabar aquest escrit amb una dita molt il·lustrativa:
Cavall que no coneguis no li agafis les orelles.
Enric Caballe
soci núm. 165
Tècnic Superior Prevenció Riscos Laborals

Recuperació de Tractors Antics
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VIª DESCOBERTA del MOIANÈS
Després d’un mes de maig ple d’activitats relacionades amb l’associació i els tractors arriba
l’últim diumenge de maig per fer la ja clàssica Descoberta del Moianès amb tractors d’època,
Dia assenyalat en el calendari per la gent de Moià i esperem que també sigui pels companys de
fora que ens acompanyen.
Diada organitzada per gaudir de diferents paisatges amb tractors i completar-ho amb visites
pel seu interès històric i cultural. Aquest és el fil conductor de cada descoberta. Enguany és
començava el matí amb l’arribada i concentració de tractors a la nau del Jaume Clusella
situada al polígon industrial ‘el Prat’. Érem 39 tractors. Després d’esmorzar, sortim en
direcció el Prat, el Clapers, Casa Nova de la Coma, Pla del Boix fins arribar a les poues de glaç
de la Ginebreda.
Aquí vam tenir una visita guiada per les poues i
explicar-nos la indústria que durant els segles
divuit i dinou fou molt important en pobles, com
Castellterçol, que era el de la fabricació de gel per
abastir Barcelona abans d’haver-hi frigorífics.
Acabada la visita, tornem a engegar els tractors i
prenem direcció cap a les Umbertes, a on ens
esperaven per fer un petit refrigeri.
Mentre fèiem el recorregut i les diferents parades, un equip de gent ens gravava per després
fer un CD com a record de la diada. Tornant a l’excursió, després d'un bon descans agafem
els tractors per anar direcció cap a la Casa Nova
del Prat, el Prat i arribar al lloc de partida on es fa
la tradicional arrossada per dinar que tothom
gaudeix tan tractoristes com acompanyants.
Acabat el dinar, vam gaudir d’una petita animació a
càrrec de dues noies molt simpàtiques.
No vull acabar aquestes quatre ratlles sense agrair
a tothom que fa possible que cada any aquesta
Descoberta pel Moianes sigui un èxit des de les
reunions prèvies per organitzar-ho fins a la senyalització i arranjaments de petits trams de
recorregut, a una part a les dones en fer diferents les parades del refrigeri, en l’organització
del dinar començant pel Paco Garcia i tots plegats i aquest any amb la Berta Forcada i L'Anna
Casas amb l’espectacle final.
Fins l'any que ve !

Josep Roca
soci núm. 44

Concentració de tractors i esmorzar
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SEGONA SEGADA al REGADIU de MANRESA
El passat 15 de juny vam fer la segona
segada a la zona del Mas Terros, Cal Cuques
i Cal Fontfiguera, al regadiu de Manresa. Vam
començar de bon matí posant la màquina a
punt, engrassant, enfilant,… Els segadors van
arribar sobre les nou del matí, van fer un
mossec i un bon trago, tot seguit vam agafar
els barrets ja que el sol començava a apretar i
cap a segar.

El blat estava al punt. Llavors vam començar a
segar i en sortia una de lligada i quatre de
desfetes, vam estar a punt d’agafar el volant i
l’esclopet però entre tots vam anar fent proves
fins que al final vam aconseguir que anés com
un rellotge, tot era questió d’una molla que ens
va fer ballar el paraigües, aleshores vam
aconseguir segar-lo tot, més n’hi hagués
hagut!

Vam omplir un camió de garves.
Molts veïns de la zona van venir a treure
el cap ja que aixó és una feina que feia
molts anys que molta gent no ho havia vist
i els més joves no ho havien vist mai.

Vam passar un matí divertit i s’ens va fer curt, això és senyal
que ens ho vam passar bé, esperem que l’any que ve
poguem tornar-hi tots plegats.

Josep Torras
soci núm. 142
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FUNCIONAMENT dels TRENS de DESFONDE
Lo primer que s’ha de tenir en compte és la potència de la terra que depen de les seves
propietats físiques, del seu major o menor grau de cohesió i permeabilitat de la seva major o
menor facilitat de deixar-se penetrar per els gasos atmosfèrics i del seu major grau de
divisió.
Un bon treball, suposa que la terra ha sigut aixecada i remoguda en prismes més o menys
amples que hagin sofert més d’un quart de conversió, de manera que la superfície superior
quedi totalment tapada.
Els trens de Desfonde poden classificar-se per l’eficàcia de les peces que treballen en elles
com la rella, el tallant i els orellons.
La solidesa, duració i conservació depenen dels materials de construcció com l’acer, el ferro o
la fundició. Una vegada tenim el tipus de terreny i el tipus de tren de desfonde explicarem el
funcionament del sistema aplicant la força del vapor, que fa marxar el cable que condueix
l’arada fent servir d’altres aparells auxiliars.
Els aparells utilitzats són la locomòbil que sol ser de vuit o deu cavalls de vapor; el cabrestant
que està format d’un carro muntat sobre rodes per a transportar-el d’un camp a l’altre, sobre
aquestes rodes descansen dos tambors que giren en sentit contrari moguts per una corretja
que surt del locomòbil o per un arbre transmissió que subjecta el cable en aquests dos
tambors es cargola en l’un quan es desarrolla en l’altre, Aquest cable de ferro va a parar des
del cabrestant a dues politges horitzontals que serveixen per a dirigir-el ajudats d’uns carros
amb unes politges verticals per evitar que el cable fregui amb el sòl.
Per a funcionar aquest sistema necessita un operari en el tren de Desfonde, un operari en la
Locomòbil, dos més per aportar carbó i aigua, i un altre per moure els carros del cable i les
politges de posició.
Amb aquest sistema es pot llaurar de cinc a sis hectàrees per dia a una profunditat de
quaranta cm.
Aquest funcionament es realitza amb locomòbil fixes per a aprofitar més la força del vapor ja
que els mòbils consumeixen gran part de la seva força per moure’s ells mateixos.
Josep Pascual
soci núm. 46

Tren de desfonde en funcionament
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COMPRA i VENDA
Els anuncis són gratuïts pels socis. Podeu trucar a 93 830 01 90 / estervico@moia.cat
Venc: McCormick 10/20 rodes de ferro – FORDSON 10/20– JOHN DEERE models B-D-R - LANZ
models 16,17,22,28,30,35,38,40,45,55,60 i 65 cv. – BARREIROS-545 – LANDINI velite 35– PORCHE
junior 1 cil. – SOLE dièsel i cil. –GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS. Peces de recanvi Lanz
Compro: Llantes davant LANZ 65cv.
Josepsagues@yahoo.es tel. 93 873 85 22
Venc : FARMALL CUB (USA) en marxa total - FORDSON 10/20 (USA) rodes ferro tot original MC. CORMIC DEERIG 10/20 rodes de ferro ( pintat exposició) - MAN 2 cil. per restaurar o despiece –
ALLGAIER-PORCHE 122 (2cil) en marxa – LANZ 18 desmuntat o per peces – STEYR 180 tractor, motor
i canvi.
Recanvis: Injectors, culates, radiadors, filtres, dinamos arranque, bambes d’aigua, discs d’embrague,
anagrames, cartells, jocs de juntes, motor JD y DITER – Radiador Lanz 30 nou – Radiador Steyr –
Radiador Sole – arranque Lanz ( original repassat) – Llantes Deutz i Bolinder – Bombes d’aigua Perkins i
Mercedes – Làmpares 6v ( diferents casquets) – Jocs segments motor
El recanvi és majoritàriament nou
Tel. 938360137, 937714400 (nits)
Venc o canvio: tractor FAHR model D-30W any 1950 / 575 uts. fabricades - per restaurar (1.000,0€)
Compro: Deutz D-8005
Tel. 618 301 357
Venc: Japy núm 4137 tipus B sèrie R de 3 cv any 1929 - Labourier model LDA (motor CLM restaurat) Segadora gabelladora 1 cv marca Fahr - Llibre HSCS Le Robuste - Recanvis Deering 10-20 Recanvis segadora John Deere model 430 - Recanvis Zetor Super - Diverses rodes antigues
Tel. 678 589 866 Joan
Venc: RENAULT R 30/42 ( motor Barreiros / motor benzina vell).- VIERZON 201 funcionant .HANNOMAG 438 per restaurar – OLIVER per restaurar – LABOREUR restaurat.- FERGUSON motor
estàndard, 4 cil. - màquina de batre AVELLANA rodes de ferro, model molt antic- Segadores i
lligadores de les primeres .- FIAT SOMECA 515 – Pneumàtics ( cubertes)
Tel. 93 873 43 47

686 67 67 15

Compro: cosetxadores velles, tall màxim de 2,5 mt Tel. 686 455 756
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