TROBADES I DATES D’INTERÈS

ABRIL:

22 i 23.- Fira de primavera a Campllong. (Girona).
28,29, 30 i 1 .- Fira de l’Espàrreg a Gavà. *

MAIG:

13 i 14.- Fira de Sant Isidre a Solsona.
21 .- Campionat d’arada a Perelada

JUNY:

25 .-Pujada a l’Aplec de Ferrerons. *

JULIOL:

29 i 30 .- Panningen (Holanda)

AGOST:

20.- Castellbisbal. *

SETEMBRE:

16 i 17 .- Fira Mercat a Moià.. *

OCTUBRE:

14 i 15 .- Fira de Sant LLuc a Olot.
14 i 15 .- Tractomania a Caussade. (França)

DESEMBRE:

6, 7 i 8 .- Fira de la Puríssima a St. Boi de Llobregat*

* Trobades a on col.labora o participa 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 comuniqueuho al telèfon 93 873 18 62
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OPINIÓ
Nous criteris
A conseqüència de la fundació de la FEDERACIÓN DE AMIGOS DE LA MAQUINARIA AGRICOLA DE EPOCA(FAMAE) el meu criteri es que ens hem de felicitar-nos
per un aconteixement que considero tant important com interessant tenim també de
tenir en compte l’àmbit de la nostra revista que fins ara era més local hauríem al
meu entendre fer-la més extensa per tal que molts dels nostres articles que són
situats a Catalunya puguin ésser publicats en les revistes que publiqui FAMAE. En
l’última reunió d’AMICS DE TRACTORS D’EPOCA ja es va acordà editar alguna
còpia de la nostra revista anual al castellà.
D’aquesta manera es podria enviar a FAMAE amb l’autorització expressa d’ autoritzar
la seva divulgació de part o total dels articles( sempre anomenant la seva procedència)
i així obtindriam dos objetius:
Primer: que es conegui la nostra activitat i
Segon: que la premsa de FAMAE tingui un assortiment d’articles que em sembla que
en ferà falta.
Jaume Tobella
soci núm.39

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ - Quota 50 euros

NOM I COGNOMS
ADREÇA
POBLACIÓ
TELEFON
BANC O CAIXA
C.C.C.(20

C.P.
D.N.I.
SIGNATURA

dígits)
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RESUM 2005
Comencem l’any i amb l’amic Antonio Fuentes, vam pensar què es podria fer
entre totes les Associacions catalanes, es va decidir trobar-nos en un lloc que no
fóra lluny de ningú, i ens vam trobar a Vic, en el restaurant el Molí, el 22 de gener
del 2005.
Per iniciativa d’Antonio Fuentes, es va preparar la reunió de totes les associacions,
entre d’altres coses, per fer un calendari d’activitats de l’any i també d’organitzar
alguna activitat junts. Ens vàrem reunir 18 persones provinents de diverses
associacions i vàrem decidir participar en el ‘Mercat el Ram’ de Vic, els dies 18, 19
i 20 de març.
Per aquest aconteixement ens vam tornar a trobar el 5 de març del 2005,
essent dotze persones, per organitzar les tasques a dur a terme durant els dies de
la fira. Les propostes a fer van ser:
-. fer un DVD amb totes les filmacions que cada associació tenia i comprar una
televisió. Aquest DVD el va confeccionar el sr. Marc Mallola d’Olot.
-. fer un cartell gran amb el nom de TRADECAT, per penjar-el a l’estand i
programes de mà informant dels seus objectius (TRActors D’Epoca CATalunya).
-. exposició d’algun tractor en el recinte, que els va portar en Josep Serra i en
Josep Sagués (un Deering, com a representant de les associacions ).
El 13 de març es va anar a la Fira de Navarcles. Es va celebrar en un lloc
diferent que els altres anys i va tenir bona participació. Com cada any vam engegar
els tractors i vam anar a dinar a cal Patoi.
El 2 i 3 d’abril, per la fira de primavera de Campllong la va visitar algun soci.
El 14 d’abril es va celebrar l’Assemblea Genral Extraordinària en el nostre local
de Santpedor
El 15 i 16 de maig, fira de Sant Isidre a Solsona , es va fer acte de presència
i vàrem ser convidats com cada any pel sr. Valentí Sala.
El dia 22 i 29 de maig es van celebrar dos campeonats de Llaurar amb Tractors
d’època. Un va ser a Cabanes i l’altre en Pedret i Marzà. En aquest últim vam
assistir alguns socis . Amb en Joan Bosch vàrem parlar de fer un campenonat
d’aquestes característiques en la nostra Associació i seria la primera vegada que es
fa a la província de Barcelona.
Mentrestant feiem reunions per coordinar tota la idea de la FEDERACIÓ,
amb el Joan Artigas, en Joan Bosch i un servidor. Ens trobavem a Castellbisbal
doncs era el lloc on ens podíem trobar tots tres junts. Alguna vegada també assistiren
en Ignasi Torné, Jordi Beringues, Jaume Tobella, Antonio Fuentes i Martí Clos.
A finals de maig es va fer l’excursió fins a l’ermita de Viladelleva com cada any
que hi celebren un aplec. El dinar el vàrem fer a ‘Cal Magre’ amb bon grat per part
dels assistents. I vam ser felicitats pel capellà de l’ermita.
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Un altre aplec que vam assistir va ser el de Sant Pere de Ferrerons a Moià, a
finals de juny. Vàrem ser uns onze tractors i un camió d’època. el dinar va ser una
deliciosa paella d’arròs en el petit bosquet.
El 21 d’agost es celebrà la fira a Castellbisbal. Com a novetat , es va poder
treballar la terra amb els tractors ja que enguany s’havia canviat l’ubicació de la
fira. Es va poder veure com treballaven els nostres avis i els diferents oficis.
Anys enrera a Santpedor, ja s’havia pogut veure una mostra similar. Es va poder
veure llaurar amb arada tirada per cable.
Hem d’agraïr a en Joan Bosch i els seus fills i econòmicament a l’Ajuntament.
El 9 d’octrubre tingué lloc la Fira Mercat a Moià. Aquest any es celebrava el
desè aniversari de la participació de tractors d’època, amb la col.laboració d’en
Josep Roca.
El novembre ens vàrem tornar a trobar en el ‘Molí’ de Vic, amb l’assistència de
l’Ignasi Torné i un servidor, per parlar amb totes les associacions de formar part de
la Federació.
Mentrestant s’estava gestant FAMAE i ens anavem trobant a Castellbisbal.
El 21 de novembre en la fira de FIMA, es va fer un acte protocolari amb
Antonio Fuentes, Martí Clos, els germans Longas, Joan Bosch i un servidor. Crec que
va ser un dia important per a tota l’afició al món del tractors d’Època. Ens varen
convidar a dinar amb companyia d’Albert López, director del certamen de FIMA, que
va oferir-se en ajudar-nos en el que ens fes falta.
L’última activitat de l’any va ser la de sant Boi del llobregat per la fira de la
Puríssima, que són els dies 6, 7 i 8 de desembre. Com sempre els tractors estan
molt ben exposats amb concurrència de bastants socis i el dia 6 es va anar a dinar
al restaurant El Castell, compartint menjador amb els aficionats dels cotxes antics.
Albert Torras
soci núm.1
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FIRA A NAVARCLES 2005
Tal com hem anat fent des de

1990, el cap de setmana 12 i 13 de març vàrem fer la

trobada de tractors, dins la Fira Mercat.
Només hi va haver una petita diferència respecte l’any passat: a nivell d’Ajuntament es va
fer un gir a la fira, donant més rellevància

a la ‘fira de l’Abat’ (Monocàlia) i deixant de

banda les activitats de cada any de la Fira Mercat.
La trobada la vàrem fer en un pati, aprop de l’ambulatori i del centre, però fora de la
circulació peatonal. Van ser dos dies agradables. Vàrem poder disfrutar dels tractors i de
la companyia de tots els socis que varen passar per allà. Com cada any vàrem anar a dinar a
Cal Patoi, amb la corresponen sobre taula. Cap al vespre del diumenge es van començar a
retirar els tractors.
NOTA: Amb una mica d’enyorança , després de tants anys, l’Ajuntament per aquest 2006 ha
decidit anar potenciant l’espectacle al carrer i prescindir dels espectacles propis de la Fira
com els tractors. Confiem que a no trigar es pogués tornar a Navarcles amb els tractors.

Jordi Beringues
soci núm.7

Lanz 38 Estret d’en Joan Farrés
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DELS LANZ DE FOC
Reparacions al voltant de 1945. Els tractors Lanz tenien diferents defectes inherents
de la marca. Un d’ells era que si el filtre d’aire no es netejava prou i amb molta pols
s’omplia la canal de la xapa que enviaba l’oli als coixinets de la biela fins taponar el
forat del cigonyal i es fonia el coixinet. Això no es sabia fins que t’havia passat una
vegada així essent a Cariñena, en plena feina i a l’estiu, se’ns fongué el metall de la
biela. En una nit, vam treure el cigonyal i la biela i no trobant a Saragossa un taller
per rectificar el cigonyal i fondre un nou metall, amb una furgoneta Citroën B-14
vàrem portar les peces a Barcelona amb un taller que es deia Iglesias, a on arreglaven
motors de barco. Vàrem rectificar el cigonyal amb una fusta partida i tela d’esmeril,
vam fondre metall blanc (aleshores no hi havia encara metall rosa) i vam ajustar de
nou la biela, per la tolerància ficàrem un full de paper de fumar donàrem volta amb
els cargols ajustats i a on destroçava el paper retocàvem amb la rasqueta. Així, amb
dos dies vàrem reconstruir l’averia. I en una nit arribàrem de nou a Cariñena amb
molta sort ja que les carreteres estaven infernals, plenes de sots i grava solta. Tota
una nit per recòrrer quatre-cents quilòmetres, tenint en compte que els cotxes en
aquella època no corrien gaire i arribar ja era tenir molta sort.
En marxa de nou el tractor
vàrem en lo successiu tenir
prou cura de netejar sovint
el fitre d’aire que consistia
en ficar fibra de coco dins
la planxa perforada i
enfonsar aquesta fibra amb
força oli de motor.
Una altre averia era el
desgast del coixinet de
bronze de la ‘guitarra’ que
s’engrassa solsament amb oli
i que s’ha de ficar amb
setrill. Cada any havíem
d’encasquillar de nou.
Comparant els Lanz amb el
Landini la part de regulador i d’injecció jo crec que
és molt millor el Landini.
Jaume Tobella
soci núm.39

Jordi Beringues, escalfant el
morro del 35
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DESMUNTAR, REPARAR I MUNTAR
L’EMBRAGATGE DE DISCS LANZ BULLDOG
35-45-55-65 I TOTA LA SERIA 50-60cv
Per començar hem de treure la tapa i la protecció del volant de la dreta i a
continuació traurem el passador de la barra de comandament. Amb una bona cunya
traurem la claveta i l’engreixador de l’eix del cigonyal. Continuarem posant un estrato al volant i el traurem. Després traurem els sis cargols, l’arandel.la i el protector
del greix i tibarem de la politxa cap enfora, la posarem plana al terra i seguidament
traurem les sis femelles; amb l’ajuda d’un martell donarem un cop sec per tal
d’aconseguir treure els volons i les molles. Continuarem traient el plat de l’embragatge
els dos discs i de les sis molles i si fos necessari ho repararíem o els canviaríem.
Per continuar traurem els tres cargols en contrafemella i els farem anar molt fins
ja que són tensors que apreten la palanca de l’embragatge.
I un cop neta i reparada, ja la podem muntar:
Començarem posant dues guies de 12mm per centrar els discs en la politxa, muntarem
els dos discs, el separador i les sis molles. A continuació muntarem el plat de
premsa, els sis volons com les molles i amb l’ajut d’un tac de fusta per fer força a
les molles i posar les femelles.
Un cop collada ja la podem muntar al tractor: posarem els sis cargols i el protector
de greix, muntarem els tres cargols tensors de manera que roscant trobem una
petita resistència i en aquest punt farem una marca a la cabota del cargol i afluixarem
un quart de volta i l’assegurarem en la femella, en aquest moment ja tenim la presa
a punt, ja podem muntar el gruix, el volant i la claveta.
Cal comprovar que el passador de la barra de comandament entri sense força, això
s’aconsegueix afluixant o collant la xarnera de la barra de comandament.
Apretant el pedal de l’embragatge un recorregut de tres quarts ha de desembregar
el volant i apretant a fons ha de frenar la politxa de batre. Per graduar el recorregut
del pedal ho aconseguirem amb el cargol de fre de cinta apretant o bé afluixant.
NOTA: En el butlletí núm. 12 abril del 2005, va haver un error d’impremta en
l’article ‘‘Desmuntar, reparar i graduar l’embragatge de sabates Lanz’ a on deia:

...Amb l’ajuda d’una altra persona que apretarà el pedal de l’embragatge uns - de
recorregut ha de desembragar bé...
S’ha de corregir i dir:

...Amb l’ajuda d’una altra persona que apretarà el pedal de l’embragatge uns 3/4 de
recorregut ha de desembragar bé...
Josep Sagués
Soci núm. 6
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APLEC DE FERRERONS - 2005
El diumenge 26 de juny ens vam concentrar a Moià, davant del taller de l’Opel a les
10h del matí per iniciar la pujada a Sant Pere de Ferrerons. Vàrem sortir bastant
puntuals i en fila india vam passar per alguns carrers del poble fins agafar el camí
de Molí Nou i cap a la casa del Riu pujant per entre els boscos de pins i veiem les
vaques pasturant. Vam arribar al voltant de les 12h. Pel camí vam tenir un que altre
entrebanc però res greu.
Al migdia vam tenir un bon dinar i una bona sobre taula sota l’ombra del petit
bosquet, i cap a les 5h. de la tarda va tocar la baixada. La ruta a seguir va ser
direcció a la Granoia, el pont de les Graus i el poble de Moià.
Va ser un dia complert i amb ganes de tornar-hi!
Josep Roca
soci núm. 44

FIRA MERCAT MOIÀ - 2005
Aquest any els tractors vells a la Fira Mercat de Moià es va traslladar del tercer
cap de setmana de setembre al segon d’octubre coincidint amb la Fira del Moianès,
Turisme i Lleure que es una fira itinerant entre els 10 pobles de la furura comarca
del Moianès i que aquest any coincidint amb Moià bona part dels actes de la fira de
setembre es va ajuntar amb la del Moianès i els tractors va ser una activitat.
Ens vàrem exposar en un carrer al mig del poble. Vam ser menys tractors, però com
a representació va estar molt bé. Vàrem fer la cercavila amb tractors pels carrers
i al migdia es va anar a dinar al parc Municipal a on teníem diferents degustacions
de plats elaborats per mestresses de casa. El bon dia va acompanyar molt.
Al vespre tothom va tornar cap a casa amb un petit record que commemorava els 10
anys d’exposició de tractors vells i eines del camp. Dins la fira de Moià, esperem en
el proper any repetir l’èxit d’aquest.
Josep Roca
soci núm. 44

Exposició de
tractors, el 9
d’octubre a
Moià
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HUNGRIA, LA MECANITZACIÓ D’UN PAÍS
A mitjans del segle XIX a Hungria es podia trobar més de 15 companyies agrícoles,
la majoria d’elles angleses. Per aquestes dates també podia trobar una trentena
d’empreses autòctones dedicades a la fabricació de maquinària agrícola de tracció
animal.
Des de mitjans del s.XIX a principis de XX començà una gran transformació en la
maquinària agrícola. L’era del vapor va comportar un gran augment de la producció
agrícola i Hungria apareixia com un excel.lent mercat i aparador de la maquinària
agrícola dels païssos de l’Est, Rússia i Balcans.
Hungria va patir gran efectes econòmics i industrials de la I Guerra Mundial així
com de la II Guerra Mundial essent anys molt durs per a la població i la indústira
d’aquest país.
Entre als anys 1925 al 1935 hi ha una etapa de ressorgiment de la indústria del
tractor i de les eines agrícoles. Es podien trobar més de 32 marques de tractors
principalment anglesos, alemanys i autòctons.
Entre els tractors autòctons en podríem destacar algun com: RABA, GEM, CSEPEL,
MAVAG i HSCS.
Una de les companyies que van marcar més aquest país va ser: HSCS, més conegut
amb el nom de LE ROBUSTE.
Aquesta empresa, HCSC, estava formada per dues companyies:
HS volia dir HOFHERR-SCHRANTZ i era companyia austro-húngara.
CS volia dir CLAYTON-SHUTTLEWORTH i era companyia anglesa.
HSCS es va convertir en una sola companyia l’any 1908 dedicant-se a la construcció
i de locomòvils, tractors de vapor i eines agrícoles.
Al 1913, HSCS ja fabricaven tractors de benzina i al 1924 començaren a treballar
amb llicència Lanz sobre el tractor Type
H24. Al 1925 ja
fabricaven el Type H25
22/20 encara que un
dels tractors més
espectaculars va ser el
50/55. Aquest tractor
era monocilíndric semi
diesel amb una cilindrada de 14810cm3 i una
fiabilitat excepcional.
JOAN ROCABAYERA
soci núm.63
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IX EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA
A CASTELLBISBAL
El 21 d’agost del 2005 vam celebrar la IX Exposició de Tractors d’Època a
Castellbisbal.
Cal destacar, en primer lloc, el canvi d’emplaçament de l’exposició, que de l’avinguda
Gaudí, on va ser els últims anys, hem passat al parc del Potarrojos, tocant al poble
i amb una sèrie d’avantatges com l’espai i amplitud que teníem, així com un camp per
poder llaurar amb els tractors i on poder fer proves de força i moure’ns amb els
tractors de rodes de ferro sense cap problema, ja que el terra no és d’asfalt com
en les anteriors exposicions, que feia impossible la mobilitat d’aquest tipus de
maquinària.
Per altre banda patíem per la possible falta d’assistència de públic, ja que el nou
emplaçament no és tant cèntric com l’anterior. Tot i així teníem el reclam de les
activitats del “Amics de St.Antoni de Castellbisbal”, que van organitzar un concurs
d’activitats pels voluntaris que hi volguessin participar, com per exemple: treure
aigua d’un pou, garbellar sorra i traginar-la, i un seguit de proves com si fos una
gimcana. També van llaurar amb cavalls i van batre a l’era.
Tot aixó va suposar una gran activitat a la zona on exposaven els tractors.
A més nosaltres, vàrem fer el recorregut tradicional pels carrers del poble on vam
lluir i posar a prova el funcionament de les màquines. També vam llaurar amb
diferents tractors, Lanz, Ursus, ... i Caterpillar amb arada vasculan tirada per cable.
A l’acabar el dia vam lliurar els premis als expositors, el ja tradicional tractor en
miniatura de bronze que és sèrie limitada.
Així doncs podem dir que va ser un èxit d’assistència, d’activitats i de qualitat
gràcies a tots els
participants, als expositors, al públic assistent
i al patrocini d’empreses
particulars i a l’Excellentíssim Ajuntament de
Castellbisbal.
Us esperem a la d’aquest
any, que serà el dia 20
d’agost del 2006.
MARC BOSCH
soci núm. 51
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ELS TRACTORS I LES XAPES DE CAVA
Després de sis mesos de feina per pogué reparar un tractor, el vam posar en
marxar. La satisfacció va ser tan gran que vaig anar a buscar una botella de cava
per celebrar-ho amb la família, i en aquell moment vaig tenir l’acudit de fer xapes
de cava amb fotos de tractors antics.
Al dia següent vaig anar a veure al meu amic Joan Sardà, que elabora grans vins i
caves, i li vaig explicar la idea, que a la fi es va dur a terme amb sis xapes de
tractors diferents, que ja estan en el mercat fa aproximadament un any.
En aquest moment n’estem fent sis més, i la intenció és fer-ne una tirada de sis
cada any.
Joan Bosch
soci núm. 37
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POTÈNCIA EN ELS MOTORS I
TRACTORS AGRÍCOLES
Hi ha una certa confusió, entre els usuaris, restauradors i pagesos, que estan
immersos en l’utilització de tractors, en relació a les capacitats de potència disponible, en un tractor agrícola. Miraré de donar informació, als membres de la Associació,
en particular, i d’una manera general, al lector que tingui interès en el tema, de la
manera més senzilla possible, d’una part del que he pogut recopilar sobre aquest
tema al llarg de la meva vida professional. Algunes explicacions que plasmaré, van
ser en el seu dia, contrastades amb treballs de camp d’una manera pràctica. Demano
se’m perdoni els errors o omissions que hagi pogut fer en la redacció d’aquest
treball.
Sabem que un motor funciona perquè és capaç de transformar l’energia química d’un
combustible, en energia mecànica, és a dir, l’expansió que té lloc sobre el cap del
pistó o pistons en un motor mono/policilíndric, a les bieles corresponents i al cigonyal,
generan un moviment de gir a partir del seu moviment alternatiu. El moviment
d’aquest cigonyal genera un moviment de gir amb al seu esforç de torsió (efecte
manivela) de la transferència de moviment que a través de l’embrague, caixa de
canvi, diferencial i reduccions finals, propulsen les rodes de tracció del tractor.
James Watt, d’origen anglès, inventor de la màquina de vapor, va tenir la necessitat
d’establir la capacitat de potència de les màquines de vapor, i amb la seva ànsia de
trobar una referència en la natura, va observar que un cavall de sang, era capaç de
traccionar(desplaçar) un pes de 550 lb./ pie, en un segon i lo que és igual 33000mlb./
pie en un minut. Passant els pesos i mides angleses al sistema mètric decimal,
tindrem el següent: 550 x 0.1382 = 76,01 Kgm. (podia arrossegar 76,01 Kg., un
metre, en un segon). Aquesta primera definició anomenada Horse Power, cavall de
potència, també va ser adoptada pels americans.
La resta de païssos d’Europa, és a dir, els que utilitzaven el sistema mètric decimal,
es va aplicar el càlcul de l’enginier J.Watt, establint que un cavall de vapor era la
força capàs d’elevar o arrossegar 75 Kg. de pes, un metre, en un segon (Kgm.).
Com es pot veure, tenim una diferència entre els HP i els CV, i és de1,0135 Kgm. a
favor dels HP, de manera que tindrem:
a) – Per passar de HP (Anglaterra-USA) a CV mètrics (Europa) multip. x 1,035
b) - Per passar de CV (Europa) a HP (angleses-USA) Multip. x 0,9867
Com s’ha dit, exceptuant la màquina de vapor, per obtenir potència d’un motor, s’hi
ha d’introduir combustible, i no tots els combustibles es comporten igual a l’hora de
produir potència, dependrà el seu calor específic (Kcal.) i també, en funció del
disseny del motor que propulsa.
En un concurs agrícola, celebrat a Anglaterra, l’any 1930, es van assajar al fre, amb
ajuda de dinamòmetres, 31 tipus de motor, dels quals 12 eran de petroli; 10 de
gasolina, 5 Diesel i 4 semi-Diesel, de cap calent. En la següent taula podem constatar el consum específic obtingut:
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Tipus de motor

Consum Específic a plena càrrega

Gasolina ..........................
Petróleo ..........................
Semi-Diesel ...................
Diesel ..............................

1/4 de càrrega

Cv.hora/Litre (1)

354 grs./Cvhora ............................ 905 grs./Cvhora .................. 1,91
364
“
“ ............................. 1290
“
“ .................. 2,19
382
“
“ ........................... 776
“
“ .................. 267 “
“ ............................. 405
“
“ .................. 3,14

(1)= Càlcul personal, referit a la potència per litre consumit, a efectes de comparació.

Des d’aquests fets els motors diesel i els propis tractors han evolucionat gràcies a
que la tecnologia dels constructors ha millorat i naturalment també s’han desenvolupat
nous materials, tant en fundició, que va passar de la fundició tradicional a la nodular;
com en el desenvolupament de nous acers aleats i moderns tractaments tèrmics.
Tot això ha permès augmentar la resistència dels acers, i amb aquest pas fabricar
les peces més petites i permetre així reduir el pes dels tractors(pes sense llastrar)
Cada motor té les seves pròpies característiques de potència , per a motor (en Kgm
o Nm) i consum específic, a velocitat de règim i revolucions per minut d’operació i
que s’hauria d’analitzar abans de comprar un tractor.En una altre ocasió explicaré
com s’ha de fer. Ara solsament m’ocuparé de senyalar a través del camí que segueix
la potència, les pèrdues d’aquesta potència que ens deixem pel camí o a través dels
mecanismes.
Està comprovat que un motor diesel solsament aprofita el 30% de la potència que
genera el combustible, de manera que tindrem la seqüència següent:
aire/gasoil d’1 litre per 9500 litres d’aire (1l x 9,5
Per una barreja típica d’aire/gasoil
3
m ) obtindríem 0,84 Kg per 9,5 m3 d’aire, tindríem:
100% potència combustible .... .................. +100 % .......... 13,6 Cv.
Pèrdua per calor en la refrigeració .... .

- 26 %

Pèrdua per calor a través de l’escape .

-.26 %

Pèrdua per fricció interna ................ .....

-15 %

Total pèrdua de potència ................... .....
Total potència disponible ............. ........

- 67 % ........ -9,12 Cv.
———————————
+ 33 % ..... 4,48 Cv.
———————————

De la meva experiència en homologacions de tractors, he pogut comprovar d’una
manera general, que un motor diesel modern, es capàs de produir 4,88 cv nets per
terme mig, al volant del motor, per litre de gasòleo de consum, el que correspondria
a un motor amb un consum específic de 172 grs./Cvhora. A partir de la mesura dels
litres que ha consumit un tractor, a efectes pràctics, coneixerem la potència que ha
desenvolupat un determinat motor, mètode empíric, per falta d’un rigor tècnic, per
mitjà de dinamòmetres i caudalímetres.
Aquest consum específic, relativament baix, si el comparem amb la prova anglesa de
l’any 1930, que es van aconseguir 267 grs./Cv.hora, és un senyal del progrés de la
tècnica, a través dels anys: millores substancials progressives en els sistemes d’aspiració
(turbos, turbos Inter-refrigerats, etc.), del sistema d’injecció, així com avanços en el
disseny de blocs i culates del motor. La disminució de la relació pes/potència, és un
factor de l’evolució: relacions entre 35-45 Kg/Cv, avui en dia són normals.
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Els motors són provats en fàbrica, però el Fabricant té l’obligació d’assajar, tant el
motor, per separat o bé instal.lat en un tractor, en les Estacions oficials,
corresponents als Estats membres de la OCDE. La primera estació que es va establir,
fou en 1920, a l’estat de Nebraska (USA), a Europa uns anys després i a Espanya
des de 1964. El MAPA es va encarregar la tasca d’homologació a la Estació de
Mecànica Agrícola. La EMA pertany a la xarxa d’estacions d’assaig de la O.E.C.D.
Aquestes estacions certifiquen la potència a l’eix de la presa de força o la politja
segons l’època i la potència quan és presa amb el motor a velocitat de règim,
podríem considerar com a POTÈNCIA ÚTIL.
Cada Estació d’assaig, utiliza la norma més convenient al Fabricant que el solicita.
Normalment OECD o en el cas d’Espanya, s’aplica l’antiga Norma SAE J 719 i per
ser presa de l’eix T.D.F., està inclosa en el grup de potències útils. I dins del grup
de potències netes, ja que l’assaig es reatliza amb el motor dotat de tots els
dispositius necessaris.
Hi ha Normes d’Assaig que estableixen provar la potència dels motors sense accessoris
ni ventilador. Aquestes normes indicaran potències brutes, normalment un 7% inflades,
amb aquest increment porcentual, mai podrà ser utilizat quan el motor sigui instal.lat,
incorporat a un tractor. Com a contra tenim que l’assaig es realitza amb tots els
accessoris, inclòs el ventilador. Aquests indicaran potències netes i aquestes estaran
disponibles a la sortida del volant motor.
La primera, assaig de potència bruta, correspondria a la Norma ISO 14396 i la
segona, potència neta, correspondria a la Norma DIN 70020. Existeixen més Normes,
però per a mi aquestes són les més significatives en el tema referent a motors.
En conclusió, tenim diferents punts a on es poden medir la potència disponible:
a) – En el motor, quan està separat del tractor. Segons informació del Fabricant i
per assaig en l’Estació Oficial corresponent. En qualsevol cas, la potència és ajustada a unes condicions atmosfèriques determinades, en funció de la Norma que s’aplica
en l’assaiag. Per exemple:
- DIN 70020 - A la pressió Atm 760 mmHG i a la temperatura de 20ºC (motor en
condicions de marxa).
- ISO TR 14396 - A la pressió Atm 0,99 bar (990 milibar) i a la Temp. de 25º,
motor sense accessoris i sense ventilador. Potència bruta.
c) – En la presa de força (en tractors d’època a la politja), mitjançant l’aplicació, als
eixos corresponents, del dinamòmetre, ajustant la potència a les condicions Atm.,
d’acord amb la Norma d’Assaig que es desitgi aplicar. Per exemple:
L’Estació de Mecànica Agrícola, Madrid, ajusta la potència a les condicions Atm.
següents:
760 mmHg per la pressió Atm. i per la temperatura
realització de la fórmula de càlcul corresponent.

a 15,5º

C., mitjançant la

L’Estació d’assaig de l’Estat de Nebraska (USA), rectifica la potència observada en
el dinamòmetre per condicions Atm. de 0,99 bar de pressió i per una temperatura
de 25º C
Per manca de dades fiables, oficials, pot aplicar-se una fórmula empírica, d’orientació,
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per conèixer la potència a l’eix de presa de força, a partir de la del motor: CV
motor x 0,93 = cavalls a la presa de força. Potència útil.
d) -A la barra de tir (Cv. de tracció). Sempre es certifiquen a través d’un dinamòmetre
mòbil, d’arrossegar, lastrado el tractor adecuadament, per tal d’aconseguir un
coeficient d’adherència d’entre 0,60-0,80 mantenint un % de lliscament moderat, de
l‘ordre de 5-10%. Podem dir el mateix per a l’eixT.D.F., per manca de dades Oficials,
la següent operació aritmètica tindria utilitat pràctica:
Cv. motor x 0,65 = Cv. de tracció, però, a efectes de treball continu, seria: Cv. x
0,85 x 0,65 = Cv. de tracció. S’ha de dir que la capacitat de tracció en kilograms
de tir, s’establirà en funció de la velocitat que seleccionem, en la caixa de canvi. Per
exemple:
Tractor 100 Cv. de potència motor, Cv. de tracció 65 a la velocitat de marxa
de 5 i 6 Kmh., la capacitat de traccionar seria:
Tracció en Kg. = (100 x 0,85 x 0,65 x 270) / 5 = 2983 (per a 5 Km. hora)
Tracció en Kg. = (100 x 0,85 x 0,65 x 270) / 6 = 2486 (per a 6 Km. hora)
En quan al pes total amb lastre, considerant un coeficient d’adherència de
0,60, hauríem d’operar així:
Tractor 100 Cv., per una velocitat de 6 Km. hora.
Pes per tractor doble tracció = (100 x 0,65 x 270) / (6 x 0,60) = 4875 Kg.
Pes per tractor simple tracció = (100 x 0,65 x 270) / (6 x 0,60 x 0,85) = 5735 Kg.
Llegenda: 0,65 : factor reductor Cv. motor/ barra de tir
270 : Kgm. hora/ 1000
5-6 : Km. hora d’avançada
0,85 : factor reductor de plena càrrega del motor, quan figura en el
multiplicador
0,85 : factor d’increment de pes, tractor simple tracció, quan figura
en el divisor
Era una pràctica usual, antigament que els Fabricants de tractors, especifiquessin
la potència dels seus tractors indicant dues xifres, en forma de trencat, així potència
= 10/20, amb el que volia dir que el seu tractor oferia al pagès una potència de 10
Cv. a la barra de tir i 20 Cv. a la politja. Per tant, el tractor en qüestió, com quasi
tots els de l’època, utilitzava per al seu propi moviment, per a superar fregaments
interns i per a vèncer la resistència a la rodadura, el 5 % de la potència a la politja.
Avui en dia, fins la introducció dels canvis CVT, infinits canvis sobre la marxa, les
pèrdues de potència entre el motor i la barra de tir es consideraven entre un 3035% aproximadament, amb els nous canvis que, per ells sols, necessiten un 14% de la
potència del motor, veurem quins porcentatges aconseguirem en el futur.
Confío que aquest treball sigui interessant i resolgui alguns dubtes, encara que en
pot crear de noves respecte el contingut total.
Juan Artigas Campás
Soci núm. 109
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ENTREVISTA A FELIX,
CREADOR DE GRANS MINIATURES
Fa poc temps, per mitja
d’uns veïns vaig conèixer en
Felix. Es un home de més
de cinquanta anys que va
nèixer a Santillana de Campos a Palencia i durant la
seva juventut va estudiar a
Valladolid. Actualment viu
molt a prop de casa meva
a l’Hospitalet de Llobregat.
De jove va participar en el
negoci familiar realitzant
tot tipus de treballs
relacionats amb el camp i
amb màquines agrícoles. Ara treballa a la SEAT de Zona Franca com a mecànic
industrial responsable de manteniment del la secció de motlles i matrius.
El que més em va cridar l’atenció i va despertar la meva curiositat i la meva
admiració va ser la seva afició per construir miniatures de màquines agrícoles que
guarda com petits tresors:
Quines són les teves aficions?
M’agrada l’agricultura, l’automoció i les miniatures,la mecànica, els jocs de cartes i
sobre tot les tertúlies amb els meus amics.
Quan va nèixer aquesta afició?
Des de petit, amb els meus tres germans ja construïem carros, burros i estris de
fusta i cartró. Però des de fa uns cinc anys, quan els meus dos fills es van fer mes
grans, he pogut dedicar mes temps per fer realitat les inquietuts que ja tenia d’una
manera més seriosa.
Com aconsegueixes tota la informació que necessites per fer les miniatures
com fas les peces tan petites que requereixen?

i

Les fabrico pràcticament totes a partir dels meus records, de jove havíem manipulat
tot tipus de màquines, els seus mecanismes eren senzills i les averies que tenien les
intentàvem solucionar nosaltres mateixos, coneixíem bé totes les màquines que
utilitzàvem per fora i per dins. També tinc amics aficionats que em proporcionen
fotos, fotocòpies, llibres o idees. En realitat les meves miniatures són el resultat
del que he vist i viscut en els meus anys de treball al camp.
Explica’ns algunes coses sobre les teves miniatures:
Les miniatures més petites que he fet són les eines del camp per treballar a mà. La
que més dificultat va tenir és la MÀQUINA DE VENTAR que té unes bieles maniveles
molt petites i també té un dels mecanismes amb més dificultat que he fet que és el
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AVENTURES
L’any 49, anàvem un dilluns de matí fosc i negre cap a treballar a Rubí (on teníem el
tractor Lanz-oruga amb la basculant treballant) amb la furgoneta rubia’ carrossada
amb fusta a Castelló muntada sobre un motor i un xasis Citroen B-14 procedent d’un
taxi de Barcelona, joves i amb poca experiència. La carretera que anava de Molins
de Rei a Rubí era estreta, plena d’arbres a les vores i plena de clots dintre de
l’asfalt que s’hi amagava mitja roda.
Tot de cop, en Josep, el meu company em va dir ’’Jaume, una roda de cotxe ens està
adelantant per la dreta’’ tot seguit el nostre vehicle es va escorar de darrera i
rascant el tambor de freno (no el tambor sinó el portamordases) ja que el tambor
també seguia amb la roda i vàrem quedar allí tirats en mig de la carretera. La ‘rubia’
carregada amb el gas-oil i estris i nosaltres allà, rient perquè el jovent quan no si fa
mal sempre acaba rient.
La citroen B-14 tenia o té si encara en queda alguna el palier que no era flotant, el
coixinet dintre la carcassa del diferencial aguantava sols la roda sense la ‘trompeta’
d’ara dels diferancials moderns per això quant es trencava un palier: cotxe a terra i
la roda corrent sola.
Jaume Tobella
soci núm.39

ELS TRACTORS VELLS
És una història molt complexe.
A vegades perquè quan no els tens els busques, dónes veus a on el podries trobar.
Quan el trobes el vas a veure. T’il.lusiones. Demanes si va bé i et diuen que va
perfecte. Te’l quedes i quan el tens a casa el comences a mirar. Comences a veure
coses que s’haurien d’arreglar. Quan el desmuntes per arreglar-ho et surt un problema i un altre i quan et penses que comença a estar tot a punt l’engegues. Vas a
donar una volta i s’embussa el gas-oil i es para sempre al lloc més difícil. Quan
aconssegueixes desembussar-lo et goteja l’aixeta...
En resum: NO POTS ESTAR MAI TRIST!
Jaume Clusella
soci núm.91
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THE GREAT DORSET STEAM FAIR
La primera setmana de setembre de 2004 va ser per a mi inoblidable, es va celebrar la 36
Great Dorset Steam Fair, al comtat de Dorset al sud d’Anglaterra, la fira més gran de
mecàniques de vapor d’Europa.
Vaig volar amb Ryanair des de Girona a Bornemouth, ciutat costera d’estiueig i molt bonica
amb una gran oferta hotelera i a pocs km. de la fira, hi ha autocars que et porten a ella
amb l’entrada inclosa.
Quant et vas apropant a la Fira, no t’ho pots creure, estacionaments fins allà a on allarga
la vista perfectament alineats, caravanes, autocaravanes, camions, autocars, firaires,
cotxes, el recinte ocupa unes 300 has. amb un terreny lleugerament ondulat que permet
adonar-te de la magnitud de l’event, més de 300000 visitants durant 5 dies de fira.
Hi ha moltes seccions segons els tipus de vehicles, destaquen els Showman’s Engins, tractors
de vapor que porten incorporades unes dinamos molt grans, que es feien servir a les fires
de començaments del segle XX per alimentar diferents atraccions, cavallitos, òrgans musicals
del quals hi havia una magnífica representació alguns d’ells amb autòmates que dansaven al
so de la música, els tractors estan restaurats impecables fins el més mínim detall, els
llautons brillen com el primer dia.
Dins d’un circuit oval immens amb una lleugera pendent circulen tot tipus de vehicles de
vapor, tractors dos o tres alhora arrosegant remolcs pesants de més de 50 Tm. , amb
marques com Burell, Fowler, Garret, Foster, Avelling & Porter, Foden , Ruston, Man, Marshall,
Aclaren. Apisonadors que també es poden veure fent una carretera amb les matxacadores
accionades per vapor , camions també de vapor preciosos especialment els Poden i els
Sentinel, també cotxes White Steam car, Daimler, Stanley, Morris. Així com, camions de
gran tonatge diesels arrossegant generadors de més de 100Tm. els Rotinoff Super Atlàntic,
Scammell,..també vehicles militars, de bombers, comercials. En fi, és com un circ.
En diferents seccions podem veure batre, serrar troncs, llaurar amb cables i arades de
balanç, un tren sobre rails amb una locomotora de 120 Tm. Tractors de petroli o diesels
exposats o llaurant en un recinte especial , també un altre amb motocultors maniobrant.
És impossible en aquestes quatre línees descriure tot el que es pot veure, hi ha cotxes
antics, motos bicicletes, infinitat de motors fixes algun d’aire calent, tot tipus de
col.leccionisme, també és possible trobar tot tipus de recanvis en la infinitat de parades
que hi ha.
Quan es fa fosc és preciós… tots els enginys en funcionament, les atraccions per petits i
grans, espectacles musicals, tot envoltat d’un núvol de fum de l’infinitat de xemeneies dels
Steam Engines.
No podria acabar sense convidar a tothom a visitar aquest magnífic espectacle indescriptible, aquest any serà la 38ª edició, del 30 d’agost al 3 de setembre.
Salvador Giró Escarrà
soci núm.84
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FAMAE
Us explicaré els motius de la creació de FAMAE (Federació d’Associacions d’Amics
de la Maquinària Agrícola d’Època).
Pensant en la nessecitat de recolzar als amants dels treballs de restauració, amb
dificultats de localizació de materials per a reacondicionar les seves màquines i
tractors, ja siguin els colors adequats, les peces de recanvi, noves o usades etc.
També identificació de models, números de sèrie. No tan sols en el País sinó també
fora de les nostres fronteres realitzant consultes a la resta de països europeus.
En principi, es va pensar en canalitzar aquesta informació a través d’Agrotécnica,
que és revista especialitzada en el sector agrari, públic, i a compte seu, durant 12
mesos va incloure el suplement Clásicos, a on tractaven els temes relacionats al
sector de restauració, mentre es tramitava la creació d’una gran Asociación Nacional, que tingués el suport econòmic d’alguna o algunes institucions. Aquesta iniciativa
no va tenir prou recolzament popular, entre els col.leccionistes, que tenien que
mostrar la seva solidaritat en el projecte subscribint-se a la Revista i enviant
notícies , en els quals les Associacions participaven durant l’any . Es va arribar a un
cul de sac en el que no s’avançava.
Per una altra banda, alguns socis va assistir a la ‘Feria de maquinaria de Valverde
del Majano (Segovia)’ i van intuir el que ja feia algun temps estava prenen carta de
naturalesa: els esforços dels nostres amics de Madrid eren desviats per promocionar aquesta fira en concret, a on el seu promotor va ser i és el sr. José Luís
Horcajo i l’Ajuntament de Valverde. Disposaven amb l’ajuda econòmica a més de
l’assignació econòmica del propi Consistori, amb la de la Diputación Provincial de
Segovia.
Constatat el que era una evidència, en una reunió celebrada en el despatx de Joan
Bosch, a finals de l‘any 2004, a on vam assistir el citat Joan, Albert Torras,
Jaume Tobella i un servidor, proposo la creació de una Federació que aglutinés a les
Associacions existents i a les que es poguessin constituir de noves i que autoritzessin
a mantenir els contactes necessaris, a través del correu electrònic, amb la Feria de
Zaragoza.
Jo vaig ser director d’una empresa, importadora de maquinària agrícola, i la seu
estava a Barcelona. En 1970 em van traslladar a Zaragoza, controlant des d’allí 10
províncies.
Duran 10 anys, vaig mantenir contacte amb la Feria de Zaragoza, com interlocutor
entre la meva Empresa i la Institució. Encara que hi haguessin altres directors,
tenia la confiança, coneixent el tarannà aragonès, aconseguir ser escoltat. I així va
ser.
Per què Zaragoza i no en una altra ciudat de Catalunya?
-Perquè és una de les Institucions Firals més importants d’Europa.
-Perquè té una situació geogràfica dins de la península molt idònia per a una Federació.
-Perquè la Feria té una credibilitat, dins i fora del sector agrícola i dins d’altres
Institucions de l’Estat, que la fan lluir com una estrella en el firmament.
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-Tot això permetria el desenvolupament racional del nostre projecte, per tant, a
través de la Feria, tindríem nosaltres una veu que s’escoltaria, quan expliquéssim els
nostres propòsits.
Després d’un any d’intercanvis d’escrits i trucades telefòniques, els que han estat
més propers a mi, per proximitat geogràfica i han estat presents en les reunions de
Castellbisbal (oficina de l’amic Joan Bosch), coneixen la feina que durant el passat
any hem tingut que realitzar, però, per fi, arriba la reunió del dia 21 de Novembre,
en la sala de reunions de Feria de Zaragoza.
Convocats allà les Associacions del Bages, L’Empordà, Garrotxa i la Asociación Cultural de los Oficios Perdidos, de Ejea de los Caballeros i reunits amb D. José Antonio
Vicente, director general i D. Alberto López, director de Ferias Agrícolas, aquests
accepten que la nostra Federació tingui la seva seu en el domicili de la Feria i,
també, accepten participar en la mateixa, el propi Sr. López s’ofereix pel que faci
falta, com a Vice-President i com el de la Institució a col.laborar en el projecte.
Els objectius d’aquesta Federació són:
1r - Facilitar informació tècnica als restauradors i museus.
2n- Promoure contactes entre restauradors i museus, del País i de la Comunitat
Europea.
3r- Facilitar literatura per a obtenir un bon nivell de restauració.
4t- Constituir una biblioteca temàtica.
5è- Donar formació als membres de les Associacions.
6è- Restaurar i difondre la memòria històrica de les màquines que intervingueren
en la mecanització del camp.
7è- Assistir a les Fires temàtiques de maquinària d’època en el País i Europa.
8è- Establir els procediments necessaris, gestionant-els, fins aconseguir el
reconeixement i suport econòmic de les Institucions Autonòmiques i de l’Estat.
9è- Donar suport professional a museus temàtics, durant i després de la seva
creació així com els que ja estan actius.
10è- Finalment, a llarg plaç, quan el pressupost econòmic ho permeti, donar
assessorament jurídic.
Amics, és hora de posar en marxa aquest important projecte i confiem en que cada
un de vosaltres, des de la vostra parcel.la ens recolzeu si en algn moment fos
necessari. Sobre tot recolzament entusiasta, per a tots aquells que d’una manera
altruista, estem immersos en el projecte que, sens dubte, serà beneficiós per a
tots els col.leccionistes, implicats en la restauració de maquinària agrícola d’època.
És una petita pinzellada del procés i circumstàncies que va afavorir a la creació de
FAMAE, i l’hem de fer nostre ja que és la Federació de tots.

Juan Artigas Campás
Soci núm. 109
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FIRA DE LA PURÍSSIMA
Sant Boi de Llobregat
Ja fa cinc anys que la nostra associació “Amics del tractor d´època del Bages”,
participa en la mostra de tractors d´època a la Fira de la Puríssima de Sant.Boi de
Llobregat.
Com cada any hem de donar gràcies a l´ajuntament d´aquest municipi, a l’empresa
“Vídua de Lauro Clariana” i als socis que han participat en la mostra, deixant els
tractors, per fer l’exposició i posant foc al morro als tractors.
Seguint el protocol de cada any ,després de la primera engegada es va poder gaudir
d´un dinar de germanor al castell amb les autoritats del poble i amb els companys
dels cotxes classics. Cal dir que l´àpat es va allargar una mica ja que es van repartir
obsequis gairebé per tothom.
Els altres dies de la fira van ser força visitats. Hi va haver gent interessada en el
tema i curiosos pel fum i el soroll d’algun motor en marxa, a ritme del bum, bum,
bum.
Al mateix temps de fer la mostra, també vam aprofitar l´ocasió per trobar-nos
alguns socis i parlar de temes de tractors, es clar, i simplement, passar una bona
estona esmorzant i explicant les diferents aventures dels motors que tant ens
apasionen. També ja pensant on organitzar la pròxima activitat.
Ignasi Torne i Mohedano
Soci núm 78
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OBRINT HORITZONS
La introducció de la mecanització va tenir pro i contres pels grangers americans. Al
tombant de segle XX, sols els més grans terratinents podien posseïr o llogar tractors
o màquines de vapor per llaurar, plantar i altres feines. La resta de milers de
famílies treballaven amb cavalls, mules o bous. El menjar per aquests animals era
aproximàdament una cinquena part de la producció de la terra. Els primers tractors
de gasolina podien fer més feina i més ràpid. Però els cavalls ja estaven pagats i
menjaven de la producció de la granja, els tractors es tenien de comprar i repostar
a la ciutat.
La primera guerra mundial va canviar aquesta manera de fer. Milers d’homes i de
cavalls es van necessitar per moure l’artilleria i d’altres càrregues, i una vegada
acabada la guerra molts homes van tornar mentre que els cavalls no.
Quan la guerra va acabar , més de cent empreses van desaparèixer. De més de 180
empreses que funcionaven en 1920 solsament 37 van quedar en 1930. L’economia
havia tocat fons el 1929 i va fer plegar una dotzena de fabricants. Els supervivents
van respondre les necessitats d’un mercat amb pocs homes per treballar i una
població creixent a la qual es tenia que alimentar. Mentre el número de grans
granges creixia la gran majoria encara eren petits pagesos. Els constructors de
Deere i Internacional Harvester van ser els que van respondre amb petites màquines
per tots aquells petits pagesos.
La publicitat de l’època suggeria als pagesos a vendre els animals per poder pagar
els tractors. L’economia començava la recuperació. Els cens de tractors indicava que
n’hi havia més de 2,4 milions mentre que la població de cavalls minvava. Es necessitaven
cinc cavalls per estirar la mateixa arada doble (que el model A o el GP).

JONH DEERE – DIVERSOS MODELS
La major part dels cèntims que es destinaven a desenvolupament el 1936 eren per
Theo Brown per perfeccionar els models A i B. Llavors William Nordenrston, un
pagès ingenier de la companyia Deere tenia l’encàrrec de fer un tractor diferent. Va
conseguir un motor Hércules bicilíndric vertical on li va acoplar una transmisió de
cotxe (ford A) i va aconseguir el familiar canvi en H i per conservar la longitud del
model L el motor i el conductor van ser posats en llocs oposats a la línia del centre.
El model B també s’havia fabricat per molts petits pagesos que encara a casa
conservaven dos cavalls. De totes maneres John Deere encara volia un tractor
més petit pels que tenien menys terres, i van crear el model L.
L’any 1938 Jonh Deere va introduir el primer model L. Utilitzava un motor Hércules
de dos cilidres de 3 per 4 polsades i en van construir uns 1.500 unitats. Es
pretenia que estirés una arada tenint 9,1cv de potència a la barra i 10,4cv a la
politja.
Dreyfuss va obtenir el model L en el seus inicis, mentre que el tractor va ser
introduit’Unstyled’ en 1938, que va desbancar en 1939 la versió Styled. A diferència
del model A i B, el model Unstyled L es va deixar de fabricar. L’any 1941 es va
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introduir el model LA que va remplaçar el model L. El motor Hércules es va cambiar
pel bicilíndric de Deere produint el 50% més de potència. Deere i molts grangers
sabien que costaria més dels 54,5$ que costava el LA per remplaçar l’equip de
cavalls.
Aquest va ser un període d’expansió per la línia de tractors Deere. Mentre Dreyfuss
remodelava i rehabilitava els models A i B , la companyia estava millorant el model L.
També es van introduir dues propostes més de tractors: el model G i el model H. El
model G fou conegut com un tractor molt potent tirava tres arades, però no va
tenir prou força de desbancar el model T que també tirava tres arades. Es va
quedar en un prototipus sense gastar més inversions per el seu desenvolupament. El
model H conegut pel model d’una sola arada, va ser anunciat com a la millor opció
per tenir un segon tractor. Tots aquests models ( G, H Styled, Unstyled, A i B) van
tenir varies configuracions: estrets amb una sola roda davantera, amples amb el
frontal extens,... Deere va oferir un tractor per a cada cultiu i per a cada funció
del pagès.
El model H va ser el model proposat als últims grangers que encara no tenien
tractor. Aquest tractor tenia dos cilindres de 3,60 x 5 polzades i amb una potència
de 12,5 en la barra i 14,8 en la politja. Aquest va ser el tractor més petit de la
companyia per a cosexadores ’en línia’. Només tenia tres velocitats i una de rodadura
de 8,5 milles per hora que s’aconseguia amb una marxa especial i posant el motor a
1800rpm.
Va ser conegut per ‘hi-crops’ (gran collita). Se’n van produir 125 en 1941. El model H
es diferenciava dels altres models per tenir frens darrers en els eixos. Aquest
model estava equipat amb les rodes del darrera de 8,38 i 24 polsades d’ample. Les
mides del tractor eren de 55 polsades d’alt, 119 de llarg i 79 d’ample. El seu pes
total era de 2.389lliures.
La segona guerra mundial va interrompre els plans de Deere a l’hora de poder

John Deere - Model LA
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introduir nous tractors i incrementar els preus. A més Washington va raccionar
l’acer. La acompanyia però sabia que tenia d’anar treballant en els nous tractors i
tenir-els llestos per quan finalitzes la guerra. Una nova planta va ser construïda a
Dubuque , Iowa; i va començar la seva producció quan la guerra va acabar i els nous
tractors van reemplaçar els models H i L.
En 1947 Deere va introduir el model M que tenia un motor vertical 4 per 4 polzades,
i era per remplaçar els models LA i H. Aquest model es va fabricar en versió
industrial, en tricicle, en oruga i en configuració normal.
El model M oruga es va produir des del 1949 fins a 1951. Els prototipus abans de la
seva producció van ser desenvolupats per el creador de les orugues el sr Jesse
Linderman. Deere va comprar la seva companyia en 1946.
En 1947 el model M va introduir l’hidràulic automàtic. I el ‘quick-tatch’ en el sistema
de muntatge i va reintroduir el motor vertical, que ja el model L ho havíem vist, i va
ser el primer tractor amb les quatre rodes motrius, treinta anys abans. Preparat
per una o dues arades estava destinat als pagesos que durant la guerra van sortir
més malmesos ja que havien perdut els treballadors o bé els cavalls. El model M va
ajudar als petits propietaris aconseguir els seus objectius sense tenir de llogar mà
d’obra. També hi havia una sèrie de complements per vestir aquest model. Aquestes
dues novetats va donar molta flexibilitat a aquest tractor.
El confort de l’operari també estava molt cuidada: els seient que fins ara eren
d’acer com en els models D ara es podia ajustar i disposava d’un coixí d’aire i amb
un respatller. Els enginyers de Dreyfuss van inventar la roda telescòpica amb mànec
per moure-la quan l’operari es trobava dret. Aquest model el trobem amb versió per
a cosexadores en línia amb una amplada del darrera ajustable; un model oruga, el
MC. Aquest model va remplaçar a les orugues fabricades per Lindeman i fou inicialment
dissenyat per l’inventor de Washington. Abans de la introducció del MC, Deere va
adquirir la companyia Lindeman i la va traslladar a la seva fàbrica de Dubuque.
En 1937 va aprèixer el model G, però el Hi-crops Styled no va aparèixer fins 1951.
Era un fort tractor que arrossegava tres arades, a on els seus 6.125 per 700
polzades produïa 34,5 cv en la barra i 38,1 cavalls de tir de 975 rpm.
Josep Pascual
soci núm 46
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COMPRA I VENDA
Els anuncis són gratuïts pels socis.
Podeu trucar a 93 873 18 62 - 93 830 01 90
VENDA:

DEERING 10/20
FORDSON. 10/20
MacCORMICK 10/20
VIERZON 401
PONY
PORSCHE Junio
LANDINI Velite
LANZ 16-17-22-28-30-38-40-60 i 65
LANZ 3806 Estret
JOHN DEERE Models A, B, D i R
Peces de recanvi de Lanz
Telèfon 93 873 85 22

VENDA:

MAN Semirestaurat
LE ROBUSTE en funcionament
LE PRACTIQUE
2 tractors STEYR, 2 cilindres, en bon estat
VIERZON 201, 302
LANZ 3850 en funcionament
JOHN DEERE L, restaurat
PORSCHE 133, per restaurar
HANOMAC BARREIROS 350 , restaurat
OLIVER 550
LABOREUR 1 pistó
FENT, en bon estat
AUSTIN, restaurat
FORDSON, restaurat
DEERING
FERGUSON diesel
LE ROBUSTE GS35, funcionant
Màquina de batre McCormic
Maquina de batre AJURIA N 0
Maquina de batre AVELLANA
Lligadora AJURIA. Rodes de ferro
Motor fix MAMSI
Motor fix MATACAS
Motor fix FITA
Motor fix SALVATELLA 2 volants (molt antic)
Etnificador molt antic
Enfardadora Olímpic
Telèfon 93 873 18 62

VENDA:

ALLIS CHALMERS. Model ED 40. En marxa sense pintar
BOLINDER MUNKTELLS 45. En marxa sense pintar
DEUTZ F3L 514. F4L 514
DEERING rodes de ferro sense restaurar
EICHER . Puma. En marxa sense pintar
FAHR D181. En marxa
MAN. 2 cilindres. Sense restaurar
MOTOMECÀNICA. 2 temps en marxa
LOMBARDINI (oruga)

LANZ 38. En marxa restaurat
LANZ 38 estret. Restaurat
STEYR . restaurat
FORDSON 10/20. Rodes de ferro sense restaurar
LANZ 16 i 17 . En marxa i restaurats
FARMALL CUB (USA) restaurat
MASSEY F-30. En marxa
SAME (sameto) en marxa
JOHN DEERE 515 restaurat
CAT D2 (oruga)
Arades, lligadores i altres estris del camp
PECES PER VENDRE: Radiador (Lanz 30), aixeta entrada d’oli, dinamo i reguldor,
injectors, tapes volants(Lanz 40), demarré Bosch, desguàs Steyr dos cilindres, desguàs
Deutz tres cilindres, hidràulic Roquet, radiador i demarré d’Ebro, culata Barreiros
tres cilindros complerta, injectors Barreiros del 335, 350 i 4000, filtres i bombes
d’aigua de Barreiros, roda complerta de Lanz 30 5’50/16, demarré JD, magneto Deering,
discos d’embrague per vàries marques, ròtules de direcció, distribuidors hidràulics

BUSCO:

Tractor STEYR quatre cilindres motor Mercedes
PECES: carburador( cuba exterior d’alumini) del Fordson 10/20 irlandès o connector
complert, bomba hidràulica de l’any 60, magneto Fordson 10/20, volant inèrcia Lanz
30, tapes Lanz 30, tractor Steyr quatre cilndres motor Mercedes
Telèfon 93 771 44 00

COMPRA:

Tractors FAHR. Qualsevol model.

BUSCO:

Informació o folletons de l’època de qualsevol model de tractor de la marca Fahr.
Telèfon 93 830 01 90

CANVIO:

HERMANN LANZ
FORD nº 8
VENTADORA
PREMSA D’AUFALS.
Telèfon 973 43 20 82

VENDA:

DOS LLIBRES sobre tractors i maquinària agrícola d’Hungria .
Telèfon 661 36 21 37

VENDA:

TRACTORS:

AUSTIN 10-20
CASE L
FERGUSON 30cv
FORDSON 10-20
JOHN DEERE D
LANDINI velite 30
LANZ Varis models
MASSEY HARRIS. PONY. Molt bonic
PORCHE JUNIOR 20
GRAN VARIETAT DE TRACTORS I MOTORS ANTICS DE COL.LECCIÓ

Any
Any
Any
Any
Any
Any

1924
1930
1950
1935
1933
1935

Any 1950
Any 1965

Telèfon 972 46 10 72

