TROBADES I DATES D’INTERÈS
MARÇ:

9,10 i 11 -FIRAGRI. (Figueres).

ABRIL:

7 -Fira de Brunyol i la Garnatxa a Garriguella
13, 14 i 15 -Fira de l’Ordi a Ordis
14 i 15 -Fira de primavera a Campllong. (Girona).
22 -Fira de Navàs. *

MAIG:

12 i 13 -Fira de Sant Isidre a Solsona.
27 -Campionat d’arada de Sant Isidre a Perelada

JUNY:

10 -Fira Paisatge de Palau Saverdera
17 -Segar Blat a Palau de Santa Eulàlia
23 -Fira de la Canya a Cabanes
24 -Pujada a l’Aplec de Ferrerons. *

JULIOL:

15 -Benedicció de tractors a Pedret i Marzà
28 i 29 -Panningen (Holanda)
29 -Festa del batre a Palau de Santa Eulàlia

AGOST:

18 -Festa del Batre a Cantallops
19 -Castellbisbal. Trobada de tractors d’època. *
29 agost a 3 setembre -Great Dorset Steam Fair -Dorset (Anglaterra)

SETEMBRE:

2 -Festa del Batre a Marzà
11 -Sortida de tractors a Sant Quirze
15 i 16 -Fira Mercat a Moià. *

OCTUBRE:

13 i 14 -Tractomania a Caussade. (França)

NOVEMBRE:

24 i 25 -Fira a Torroella de Montrgrí

DESEMBRE:

6, 7 i 8 -Fira de la Puríssima a St. Boi de Llobregat*
15 i 16 -Fira de Santa Llúcia a l’Arboç (torbada de caps calents) *

* 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 93 830 01 90
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OP IN IÓ
La meva opinió que de tots aquests anys que hem participat en FIRES i EXPOSICIONS
i també a trobades, excursions, etc. n’hem de treure les nostres conclusions tant com
els que hi participen com per els nostres curiosos visitants.
Es dóna molta més importància i dóna més satisfacció l’engegada i els treballs sigui
llaurant, estripant, batent i inclús les tibades, o si pot ser fins al tractor Pulling que ja
des d’ara es pot oferir sempre d’acord amb el propietari del costós artilugi.
Personalment crec que on és pugui fer exposicions és molt interessant oferir aquestes
alternatives on sigui possible. Traient uns exemples: la festa de l’Arbóç on la gent es va
entusiasmar més va ser en les engegades i els tractors en moviment. A Valverde del
Majano lo més emocionant va ser la desfilada pels carrers i el concurs de llaurada. A
Castellbisbal i la Fira de Moià, la llaurada, les tibades, etc. Tractors treballant a la
manera antiga va ser del tot interessant tant pels participants com pel públic.
Veiem les festes dels Tres Tombs (Traginers) que quasi sempres són els mateixos
carros, carruatges i participants, però el que si llueixen i disfrutren tant els que hi
participen com els que s’ho miren…
Sabem que tot té les seves limitacions, tant econòmiques com de l’espai necessari però
el moviment i inclús els concursos o com volguer dir-ne les citades etc. Són un bon
alicient.
També com tenir present que els aplecs de tractors, les pujades a segons quins llocs
són prou interessants per tots nosaltres.
Recordem l’aplec de Ferrerons a Moià, la pujada a Viladelleva a Callús , les festes que
organitzen els de Girona tan maques on es veuen els tractors i les eines treballant etc.
i així arribem a la conclusió de que aquestes festes no les podem deixar decaure i per
el contrari hem de procurar fomentar-les i seguir-les, buscar-ne d’altres que ens
diverteixin i estimulin el nostre estil de FESTA
Jaume Tobella
soci núm. 37

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)

3

RESUM 2006
Començarem parlant de les primeres activitats en quant a participacions.
A primers de març ens vam tornar a trobar al ‘Molí de Vic, l’Ignasi i jo amb alguns
de l’Empordà.
La primera va ser al Mercat del Ram a Vic. Degut a un pressupost esquifit, no vèiem
la manera de poder fer acte de presència per segona vegada a dit Mercat. Però després
de parlar amb els amics de Pedret i Marçà, Amics dels Tractors d’Època de l’Empordà,
es van oferir d’una forma desinteressada a portar alguns tractors i junt amb alguns de
més a prop de Vic, es va poder motoritzar la festa. Vam aprofitar el mateix dia i vam
fer un dinar al restaurant ‘El Molí’ i el va pagar l’associació. Els Amics dels Tractors
d’Època de l’Empordà ja es van quedar contents i nosaltres també. Ells van portar cinc
tractors.

Mercat del Ram 2006. Dinar al restaurant El Molí

La següent sortida va ser a la Fira de l’Espàrrec de Gavà. En aquesta ocasió no es
van portar gaires tractors, tal com ells van voler, nosaltres no hi vam posar cap rètol ni
la tenda. El qui més hi va estar present va ser en Joan Bosch, que van estar-hi quatre
dies.
El 21 de maig es va celebrer a l’Èmpordà el Campionat d’Arada, amb tractors d’època
i com cada any va ser un èxit. De la nostra Associació vàrem ser el Jaume Clusella i un
servidor. Ens van convidar a dinar . No sé si algun any es ferà alguna cosa similar a casa
nostra. Falten persones que vulguin treballar en alguna tasca d’aquestes.
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Com activitat que ja es celebra des de fa alguns anys, és l’Aplec de Sant Pere de
Ferrerons de Moià i que l’organitza en Josep Roca. En aquest aplec es fa una arrossada
i va ser el dia 26 de juny. Com cada any és una festa molt animada.
El 29 de juny es va fer la trobada de FIMA i amb l’Albert López, hi vam anar en
Joan Bosch, Joan Artigas, jo i l’Ignasi Torné que per poder-hi assistir va haver de fer
molts quilòmetres des d’allà on era, és molt d’agrair el seu esforç.
En aquesta ocasió es va decidir fer el tipus de ‘News’ que ja han rebut els socis,
crec que és per felicitar a tots plegats, ja que té una gran importància aquest fet.
Seguidament es va anar preparant la Fira de Castellbisbal i com els darrers anys
fent actes en viu i aquest any es van batre garbes que al juny vam segar amb la nostra
segadora-lligadora, i amb l’ajuda d’uns quants socis vam fer-ho realitat. Cal destacar la
valuosa col.laboració dels Tornés, pare i fill, que amb el tractor i el remolc van fer el
transport cap a Castellbisbal. Per batre es va portar la màquina de batre de l’amic Jordi
Beringues. Com cada any es va donar la volta pel poble. Es molt important destacar las
col.laboració econòmica de l’Ajuntament i en quan a l’organització i treball a la família
d’en Joan Bosch.
Un fet a destacar va ser el viatge a Segòvia. Allà ens vam trobar amb alguns socis
de la nostra colla. Vam tenir un canvi d’impressions amb en J.L.Horcajo, l’Ignasi Torné i
un servidor. Un tema important va ser que sembla decidit a formar part de la Federació.
Vam tenir l’oportunitat de parlar amb dues persones que arribaven d’unes festes a
Anglaterra, i per tant estaven molt motivats.
Un altre fet a comentar va ser que vam parlar amb el sr. Eloy Galvan (un directiu del
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grup DEUTZ-FAHR) i ens va presentar al sr. Abel de Lamo, periodista de CULTIVA, una
revista del grup anomenat, i diu que ens farà un reportatge parlant de les Associacions
Catalanes. També alguns socis van col.laborar portant un tractor a la desfilada.
Com venint fent de tant en tant, ens vam trobar a la gasolinera de Castellbisbal amb
J.Artigas, JoAN Bosch, Marc Bosch i alguna vegada amb l’Ignasi Torné, per parlar
principalment de la FEDERACIÓ (FAMAE).
El setembre
Aquests últims
també per fer
Roca amb l’ajut

es va celebrar la fira de Moià i com cada any va ser molt animada.
anys es fan funcionar alguns tractors per donar la volta al poble, i
alguna feina de regirar la terra. Tot això el qui organitza és el Josep
d’algun altre soci.

Per la fira de Sant Miquel de Lleida vam anar en Marc Bosch, J.Artigas i jo a parlar
amb el Pérez Menguillón, membre de la Direció General d’Agricultura de Madrid i en
Felip J. Gracia, del departament d’Agricultura de la Generalitat per parlar del tema ‘Pla
Renove’ i també de la possibilitat de poder circular per la carretera. Va semblar que
mostraven interès pel tema.
La fira de Sant Boi de Llobregat va ser com sempre molt concorreguda i també una
mica passada per aigua. Com a fet remarcable va ser la visita del nou President de la
Generalitat, el sr. Montilla. Com sempre es fa gràcies a la vídua d’en Lauro Clariana que
paga el transport. Una de les coses importants que es necessiten és gent per fer coses
que tenim en projecte, ja que sinó no les podem portar a terme, seria una llàstima.
Aquest any l’última sortida va ser a la Fira de Santa Llúcia a l’Arbós en un marc molt
bonic com era el pati de la ‘Giaralda’. Es de resaltar que era la primera vegada que eren
tractors de ‘cap calent’. Van ser una quinzena i va ser tot un espectacle sobretot a
l’hora de l’engegada. Aquesta fira té anomenada per la participació de puntaires. El
principal organitzador va ser en Salvador Giró, soci dels Amics del Tractors del Bages
amb col.laboració de Juan Artigas, coordinador de FAMAE, i també d’algun altre soci de
l’associació amb el patrocini de l’Ajuntament de l’Arboç.
Albert Torras,
soci núm.1
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TROBADA MERCAT DEL RAM DE VIC
2006
Aquesta trobada a Vic és el segon any que hi anem. El primer any com a TRADECAT i el
segon com a FAMAE.
Les converses per a poder anar-hi varen començar mesos enrera semblant que com a
organització havia de ser una trobada important i amb un pressupost adient per a
portar forces tractors. A l’hora de la veritat, el pressupost va ser molt més petit del
que havien promès i es va poder solucionar la papeleta gràcies als companys de l’Empordà
que varen baixar cinc tractors sense cap càrrec econòmic, en aquest cas per a Famae.
Això va fer que juntament amb els tractors portats per l’associació del Bages penso que
es va poder fer una bona exposició amb la paradeta muntada al mig de l’exposició al
carrer on estaven instal.lats a la zona del sucre. Ens vàrem reunir forces socis de les
diferents associacions aprofitant fer la xerrada i canvi d’impressions i dinar. L’exposició
es va muntar divendres al migdia i a la tarda ja vàrem fer guàrdia perquè oficialment ja
estava inaugurat el Mercat del Ram encara que hi havia poca concurrència. Els dies
forts van ser dissabte i diumenge.
Aquest any sembla que l’organització del Mercat no ha comptat amb nosaltres per fer
l’exposició. Sembla estrany que una comarca tant agrícola i ramadera com Osona el tema
de tractors antics no acabi d’arrelar.
Josep Roca
soci núm.44

Mercat del Ram, 2006
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MAGNETISME

(1a part)

En la pràctica tots els imans utilitzats són d’acer, al que es comunica el magnetisme per
mitjà de corrents elèctriques amb el que s’aconsegueix disposar d’imans potents. Un
iman d’acer conserva el seu magnetisme durant molt de temps, si no és que rebi un cop
molt fort o bé estigui exposat a altes temperatures. També perd el magnetisme a
l’entrar en contacte amb la gasolina o petroli. També l’aigua perjudica el seu funcionament.
La força d’atracció dels imans resideix en els extrems. En els imans de ferradura
existeix una corrent magnètica que va del pol N al S la corrent que va per força des
del pol N al pol S. Torna una altra vegada des del pol S al N per dins de l’iman ja que
és un circuit per on circula és tancat, la corrent del pol N al S passa per l’aire i això
s’anomena ‘camp magnètic’.
Si tenim un iman de ferradura i agafem un braç conductor de fil de coure i el fem girar
trenquem la corrent entre els pols que pasa al conductor de coure, el qual si el connectem
a un amperímetre ens marcarà la corrent que a més velocitat tindrem una més gran
corrent total.
Es la base de les màquines productores d’electricitat, dinamos (generadors de corrents
continues) i alternadors (generadors de corrents alternes).
El contrari és a través d’una corrent elèctrica podem fer un iman. Agafem una barra de
ferro dolç i l’enrotllem amb un cable conductor i els extrems del cable els mateixos a
un generador d’electricitat (per exemple una bateria) quan donem la corrent passa per
totes les espirals anomenades bobines, llavors la barra de ferro es converteix en un
iman que per ser produit per elctricitat s’anomena electroiman .
La força produïda pels electroimans sigui neutre o en foma de ferradura, el mateix que
el dels imans és tancat, és a dir, que la corrent va del pol N al S i llavors torna del S
al N per dins el nucli.
Per a accionar interruptors elèctrics a distància s’utilitza un electroiman que en aquesta
aplicació s’anomena relé.
Josep Pascual
soci núm 46
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MOTORS
Compresió de l’aire en Kg/cm2 en l’interior del cilindre del motor.
Aquesta gràfica ha sigut transcrita del manual d’instruccions d’un comprovador
MotoMeter, que s’utilitzava per
conèixer l’estat de desgast de les
camises de cilindres del motor i determinar si era necessària una
rectificació de les camises de pistó
del motor.
En l’escala de la Y en funció de la
relació de compressió que tingui el
motor (escala de les X), tenim els Kg/
cm2, amb indicatiu de si realitzem la
comprovació amb el motor calent o en
fred. Per exemple: per a una relació
1:16, hauríem de tenir una lectura de
35m kg/cm2 amb el mtor en calent.
Relacions 12:16, 1:18, 1:20 podien ser
normals. Actualment, la primera sembla
que s’ha imposat entre els fabricants
de
motors,
ja
que
redueix
significativament les tensions internes
en el motor i sembla suficient per a
aconseguir, junt amb d’altres paràmetres, una bona temperatura de l’aire, al ser
comprimit, i una bona turbulència de l’aire, en el moment de la injecció del gasoil, que
favoreix la ignició del mateix.
Una pressió baixa de l’aire en l’interior dels cilindres, és indicador de :
a.- les vàlvules no tanquen bé. Assentament desgastat.
b.- Aros de pistó o pistons desgastats.
c.- Camises dels cilindres desgastats.
Hi ha tres símptomes que podem apreciar des de l’exterior que són:
a.- Consum excessiu d’oli(0,398Kg=0,458l) per 100l de gasoil gastat pel motor.
b.- Fum blau expelit pel tub d’escape, indicador de l’oli cremat.
c.- Fum negre, com a conseqüència d’una mala combustió, indicador de que les
vàlvules assenten de forma defectuosa, si estem segurs de que els injectors i
bomba injectora, estan en la seva regulació correcta.
Els comprovadors MOTOMETER, d’origen alemany, incluint accessoris, tenen un preu
superior a 600 euros. S’ha de veure si és possible trobar en el mercat, manòmetres
adaptables amb lectura fins a 60Kg/cm2 d’un valor molt més econòmic, proveits d’algun
sistema de fixació al forat de l’injector o d’un ‘tetón’ cònic de tancament.
De totes maneres, espero que aquesta comunicació sigui un primer pas per tal que tots
els restauradors prenguem consciència de tot el necessari per a conèixer l’estat dels
motors que monten els seus tractors.
Juan Artigas Campás
Soci núm. 109

9

SORTIDA A SANT PERE DE FERRERONS
El 26 de juny del 2006, una bona colla de companys coneguts i no tant coneguts però
amb una mateixa afició, ens vam trobar per aconseguir un petit repte, que segons com,
pot arribar a ser prou complicat…pujar de de Moià fins a Sant Pere de Ferrerons!!!
Fins aquí no hi ha res de l’altre món, la dificultat va ser fer-ho amb una quinzena de
tractors que tenen una edat que ja no els permet feinejar com feien anys enrera.
Com que el camí que ens tocava fer era llarg i feixuc, primer de tot ens vam estimar
més esmorzar mentre la maquinària escalfava les bugies, fins a 2/4 d’10. Llavors vam
començar la ruta fins a Ferrerons, anant direcció al Molí Nou per agafar el camí que
passa per la finca del Riu fins arribar a dalt del coll on just un moment abans un dels
tractors, potser cansat de tanta pujada,, ens va una mica la guitza. Per sort a la colla
no hi faltaven mecànics ni gent que es conegués les seves màquines millor que els
passadissos de casa seva. La ruta continuava uns quilòmetres més fins arribar a sant
Pere de Ferrerons on, com cada any, es celebra un aplec que reune¡x a molta gent del
poble. Aquest any també hi érem nosaltres per exposar les nostres màquines una al
costat de l’altra i explicar alguna que altre anècdota que sempre distreu fins l’hora més
esperada: el dinar.
Després de dinar, fer sobretaula i una migdiada, pels volts de les sis de la tarda tocava
engegar motors i fer camí cap a Moià, aquesta vegada vam escollir un camí una miqueta
més ample, pla i ràpid per arribar a temps a endreçar aquestes valuoses màquines amb
llum del dia. Un any més vam disfrutar del bon temps d’estiu, dels nostres companys,
d’un aplec que cada any agafa més empenta i, sobretot, dels nostres tractors que ja no
feinegen la terra però si que ens feinegen a nosaltres.
Jaume Clusella
soci núm. 91
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MOTORS
LANZ
BULLDOG

Motor d’un sol cilindre horitzontal de
pressió mitja entre 5
i 8 kg/cm2 sistema
de dos temps, sense vàlvules, equipat amb culatin d’insandescència, sense carburador,
amb refrigeració d’aigua de circulació termo sifó, lubrificació central d’oli a pressió per
al motor regulada per la bomba de pistons per al cilindre, viela i rodaments del cigonyal,
embrague de sabates i de disc segons model, caixa de canvi de sis velocitats de marxa
i dues enrera, diferencial de satèlites cònics, la direció per transmisió de cargol visenfí
i varillatge, frens independents de mordassa per a les rodes del darrera i fre de ma de
palanca d’eix reductor de cinta equipat d’enllumenat elèctric i equip d’ignició elèctrica
(vibrador) i bugies segons models.
Diàmetre del cilindre
Carrera del pistó
Cilindrada en litres

Per Bulldog de 25 cv.
170 m/m
210
4,78”
25cv

Per Bulldog de 35, 45 i 55cv.
225 m/m
260
10,34”
35cv 45cv 55cv

Núm. normal de revolucions
850rpm 540 rpm 630 rpm
Núm. de revolucions per a la marxa en buit
350rpm
Capacitat de les càmeres d’aigua
De refrigeració en litres
Capacitat del dipòsit d’oli lubricant en litres
Capacitat del dipòsit de gas oil en litres
Capacitat del dipòsit gasolina en litres
Diàmetre de la politja

25cv
26
5
47
5
25cv
550m/mm

750 rpm
Per a Bulldog de
35cv
45cv i 55cv
53
60
6,5
6,5
93
103
7
7
35cv i 45cv
680m/mm

55cv
500m/m
Josep Sagués
Soci núm. 6
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X EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA A
CASTELLBISBAL 2006
La present edició, compleix deu anys, consecutius coincidint amb les festes d’estiu de
Castellbisbal.
De la ma de l’Associació d’Amics
del Tractor d’Època del Bages
amb la col.laboració de FAMAE
i l’Ajuntament de Castellbisbal,
cada any, organitzem el desenvolupament de la festa, exhibint ,
en aquesta edició, 30 tractors
de diferents marques i models,
totalment restaurats.
Fabricats entre 1910-1965.
Dos equips de treball, van demostrar en acció, el seu
funcionament de l’època: un equip
d’homes batent i un segon
llaurant (esqueixant un camp,
amb una arada de profunditat,
per plantar vinya)
El primer equip de treball,
estava dedicat a batre el
cereal amb una màquina de
batre estacionària marca
HERN moguda per un tractor David Brown model
Cropmaster. Era tot un art
difícil, en aquelles dates.
Pensin que alguns agricultors requerien els serveis
del mecànic per a la posada en marxa, tots els anys.
La recol.lectora, adossada
lateralment al tractor, era
tot un desafiament, però
una solució per als que no
desitjaven invertir en una
recolectora automotriu o
no podien ser beneficiaris
d’una adjudicació Ministerial. En la fotografia veiem
una màquina marca JF,
muntada a la part dreta
d’un tractor Ferguson. Era
de difícil maneig, ja que
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part del pes de la màquina
era suportat pel tractor.
El treball de desfondre,
com s’aprecia a la
fotografia, era destinat a
dos tipus de feines molt
especialitzades: per roturar camps i per a
plantacions de vinyes i
arbres fruiters, amb una
profunditat de solc entre
50-60cm i en aluns casos
especials, al sud-est
espanyol, Alacant i Múrcia, es superava aquesta cota.
Una de les peces de l’exposició que va despertar més la curiositat va ser el tractor
Massey-Harris, General Purpose, equipat amb rodes de ferro, les carcterístiques del
qual són les següents:
Fabricant :

Massery Harris Cª USA i Canadà

Model

General purposes ( usos generals)

Motor marca:

Hèrcules, 4 cilindres de 3700 cm_

Rev. del motor:

1200

Potència:

24,8 Hp a la politja i 19,9 a la barra de tir

Caixa de canvi:

3 velocitats endavant i 1 endarrera

Sistema de tracció:

4 x 4 , quatre rodes motrius iguals.

Presa de força:

opcional

Pes:

1.737 kg.

Producció anys:

1930 al 1936

I com ja es
tradició vàrem fer
la volta pel poble
i
repartiment
d’obsequis
als
participants.

MARC BOSCH
soci núm. 51
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TRACTOR NUFFIELD
Aquest tractor pertany en els seus origens al grup anglés Austin Morris, de la ciutat
industrial de Birmingham i al fer un tractor li posaren el nom del comptat de Nuffield o
quelcom similar doncs amb anglés field vol dir camp.
Acabada la 2ª guerra mundial, amb la necessitat de mecanitzar amb urgència el camp anglés
i alhora fer exportació, el govern de torn, encarregà i deuria posar capital al grup AustinMorris per fer un tractor modern.
Tenia moltes virtuts i defectes a la vegada que tot seguit analitzarem: A casa compràrem
l’exposat a la Fira de Mostres de 1955 i va ser el primer dièsel arribat a Espanya amb el
motor B.M.C. (Britisch Motor Corporation).
Aquest motor encara avui és l’admiració dels meus fills, doncs té conceptes actuals. Injecció
directe, motor quadrat(120x120), acceleració molt ràpida (fins a 2200 r.p.m.), tenia una
forma de reprès que si l’arada trobava un apuntai el temps d’apretar l’embragatge ja
quedava trecada 5mt. darrera el tractor.
Per models, he vist el catàleg del Petroler, i després el va seguir el motor Perkins, (tenen o
tenien un el mas de Reixac d’Olost) doncs quan jo era un nen anàrem a veure’l quan volíem
comprar el nostre, i disfrutar provant-lo per veure la forma de tibar.
Per models BMC, i per aquest ordre, eren els DM4, l’universal fou el 460 i més tard i últim
el 1060. Tots eren de 4 cilindres, 5 marxes endavant i una endarrera, molt mal repartides
doncs la quarta marxa feia els 12 per hora i la quinta els 32 per hora (torna directe com la
costum dels cotxes de l’època i no acertat pel camp doncs les marxes han d’estar solapades).
El model 1060 indica simplement la incorporació d’una reductora postissa que doblava el
número de marxes, per entendre’ns com el super-Ebro, doncs eren molt similars, amb els
avanços de l’època i avançaran plegats el primer models el demarré amb acció manual, la
bomba injectora regulador neumàtic primer, mecànic després, bomba lineal doncs mai incorporaran la famosa rotativa. L’Universal davant del radiador incorporava una persiana de
llibret que accionaves manualment i que junt al ventilador de 2, 4 0 6 pales podien exportar
a tot el món segons el clima ja que ell s’adaptava a tot per això es deia Universal.
Tota l’evolució anava incorporada a un model més petit DM3 Universal 1ére, 345 que indicava
el número de cilindres; el darrera era igual, tenia un aspecte ‘maxuxo’ i pràcticament eren
idestructibles.
Excel.lent qualitat de materials, molt ben aconseguida la direcció i malgrat que duia un
hidràulic molt penjat endarrera i com que el davant quasi no tocava a terra, era molt
perillós, però no era pesat conduir-el. Disposava d’un sol far davanter, sense gas de peu per
anar per l’esquerra, en resum molt anglès. Tot expressat amb polzades tret el model 460,
que per aconseguir (1200x120) aprimaren les camises i la corrent estàtica els va trair i es
foradaven, i tot el motor a fer punyetes.
Els manresans sóm enginyosos, rectificaren el bloc, camises més gruixudes i va ser un
veritable èxit.
Pocs eren provats a fàbrica, pressa per seguir un progrés impossible. Una característica
curiosa era que a voluntat amb una sola palanca posaves la bomba de l’hidràulic i per que les
arreus quedessin alçades sempre per al viatge les fixaven: quan eren a dalt amb un passador
i posant més endavant la palanca s’activava la presa de força.
El segon model, doncs a casa tinguerem 2 Nuffield, ho canviaren i primer es posava una cosa
i després l’altre però al revés del primer. També un mecanisme curiós en el primer model
era l’embragatge que quan se li demanava massa esforç es desconnectava l’embrague i des
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de darrera es podia desconectar la politja de la màquina de batre. Va durar el que va durar,
i al final es va suprimir per evitar desembragatges indesitjats. El DM4 era més proporcionat
que models posteriors com sol passar moltes vegades excel·lents materials, repetixo, bon
resultat, en cas de pana. Les hores tampoc comptaven com ara, un tractor fruit de lo
governamental no de l’esperit d’iniciativa privada.
En una altra ocasió puc explicar-vos més casos dels Nuffield, a Manresa n’hi havia molts i
algun encara deu treballar com a tractor secundari.
Eren i són molt bonics, ben restaurats. A mi, quan en veig un, em recorda la joventut i tota
una època d’il.lusions.

Josep Farràs
Soci núm. 36

Propaganda de l’època del tractor Nuffield, per al mercat italià
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VIATGE A PANNINGEN
Després d’una minuciosa preparació per a un viatge llarg amb la família i amb una llarga
llista: plànols, roba de tota mena, targetes, documents, mòbils, activació dels mateixos,
paraigües i, fins i tot, menjar i una altra llista de coses per visitar, l’objectiu era
arribar a la Fira de Panningen l’últim cap de setmana de juliol del 2004.
Nosaltres teníem la sort de viatjar amb una furgoneta equipada amb tot el necessari,
però també s’havia de preparar i revisar el vehicle, el motor, rodes, llums i sobretot el
dipòsit de combustible ben ple, perquè a Europa és més car.
Així que dos dies abans del cap de setmana, el matí vam marxar una miqueta d’hora per
l’autopista cap a França, i amb les parades pertinents per estirar les cames va arribar
l’hora de dinar, i compte que a França i en tot Europa es dina a les 12h. I no t’adormis
que potser no dines.
El primer dia vam arribar fins el nord de França, abans de passar a Luxemburg, a un
poble molt bonic amb un riu immens, d’ un cabal impressionant, no com els d’aquí que són
riuets i el més gran és l’Ebre. Riu amunt i riu avall uns barcos de mercaderies enormes
transportaven carbó, cotxes, ciment, i qualsevol altra cosa pesant.

El segon dia, el destí era Panninger. Passem Luxemburg, petit país que es travessa molt
ràpid, i de seguida arribem a Holanda per unes autovies/autopistes totalment gratuïtes.
I sense adonar-nos a la tarda estàvem molt a prop del nostre destí, i preguntant en
anglès, ja que en castellà res de res, ens van dir que la fira estava molt a prop i que
teníem un càmping en aquell mateix poble. Al mig d’un bosc preciós, tenia piscina coberta
i gairebé tot eren bungalows, suposo que per el clima, molt diferent a Espanya. A la
tarda nit sortien els conills a passejar i a menjar, primer et sorprens, però després és
normal, com si fossin les mascotes del jardí dels bungalows.
Dissabte el matí a la fira, seguint les indicacions, per unes carreteres pràcticament
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planes i plenes de
desvios, arriba un
moment que des de
lluny es veu una grua
molt alta amb un tractor penjat. S’ arriba a
un aparcament molt
gran i al seu costat es
veuen plataformes i
gondoles de transport.
Et dirigeixes cap al
tractor penjat i a sota
està l’entrada, pagues
per persona i et donen
un plànol de la fira i un
llibre dels expositors
que es paga a part. El
plànol és de les 15
hectàrees
de
l’
exposició
amb
la
ubicació
de
cada
activitat i en el llibre
es poden comptar uns
1.500 tractors exposats i unes 350 màquines exposades entre motors, cosechadores,
màquines de vapor i artilugis d’agricultura diversa. Pels que som aficionalts en aquest
tema, és increïble tanta màquina junta per veure i tant poc temps.
Des del moment que entres tot és una fira en moviment, camions de diferents tipus,
apisonadores que es mouen, màquines de vapor que et passen pel costat, tractors antics
arrancant patates amb invents de màquines d’arrosegament, tractors arrossegant aradas basculants que canvien de sentit en el mateix surc arrossegat per tractors d’època,
i una pila d’atraccions més.
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Es poden veure carretes antigues molt
arreglades per fora
i per dins per ser
arrosegades per
caballeries. Es veuen
caballs percherons
que es poden tocar.
També pots veure
els antics artesants
forjadors de ferro
per les caballeries i
caballets per els
més petits.
Botigues de tot
tipus relacionades
amb aquell món,
gorres de totes les
marques famoses,
samarretes impreses i per imprimir d’allò que et pot agradar en tractors o maquinària, clauers, volants de
vehicles i fins i tot de fusta, focus nous, recanvis nous i d’imitació, fundes per a
tractors i una pila de llibres, revistes, manuals... el temps passa ràpidament. A dins
d’una nau exposen les miniatures i màquines delicades, així com alguna representació de
marques oficials i algun club oficial també.
Trobes miniatures per tot arreu i amb una perfecció sorprenent, des de Lanz a una
escala molt petita fins a escales més grans. N’hi ha que fins i tot porten motor i els
nens petits es poden muntar a sobre i conduir-les.
En uns camps grans es troben els tractors antics, petits i grans, gairebé tots restaurats
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i alguns tunejats, amb parafancs delanters, recolzapeus, viseres per l’aire.... Alguns
expositors tenen tots els models John Deere importats d’Amèrica o col·leccions de
tractors Ford o qualsevol altra marca.
També hi ha màquines de batre funcionant, cosexadores de dos metres i mig a sacs
funcionant, embaladores estàtiques, motors de barco tan grans com un trailer, sembla
que no s’acabi mai de tantes coses que hi ha.
I com en tota festa hi havia una orquestra que tocava sense parar música de trompetes
i trombons amb molt de ritme i donen voltes per tot el camp.
Caminant per un camí o per mig d’uns arbres en una pista propera d’un camp preparat,
podies veure i sentir un espectacle de tractors, arrossegant un remolc amb patins en la
part davantera. Era impresionant, hi havia dues pistes, per dos tipus de tractors, uns
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mitjans i altres grans, quan estaven enganxats el tractor i el pes de darrere, sonava una
sirena de sortida. Segons avançava per la pista el pes es col·locava més cap a la part del
davant del remolc i el pes sobre els patins feia que els tractors patinessin i es paressin.
Els grans tractors trucats i preparats llençaven tanta quantitat de fum per la xemeneia
que semblava un tren de carbó dels d’abans i feien un soroll que et deixava sord. Dels
tractors petits garirebé cap arribava al final de recta, però els grandiosos si que
arribaven a conseguir-ho. Sonava una gran sirena de final i èxit, i en pocs minuts un
tractor arrossegava el remolc cap a endarrere i una pala aplanava el terreny i de
seguida un altre participant.
En un altre camp n’hi havia per triar i remenar: peces de segona ma, tractors i màquines
senceres o per parts, per restaurar, podies trobar de tot o garirebé de tot, però
també una mica de ferralla com a totes les fires. Els que som aficionats a la restauració
ens podíem quedar tot el dia mirant i buscant coses, però com el temps és el que hi ha,
un ha d’anar per feina i buscar les coses que l’interessen. Pots trobar de tot, jo vaig
trobar una goma de motor d’arranc que no es troba a Espanya.
En resum dir que van ser dos dies plens d’emoció i satisfaccions, m’agradaria veure a
Espanya, o perquè no,a Catalunya, una fira mercat com aquesta per gaudir com vaig ferho aquell cap de setmana. Un dels meus amics i coneguts de molts de vosaltres va dir
que això és com fer l’amor dos dies seguits sense parar.
Jo vaig poder trobar en aquesta fira tan gran les peces, les juntes i gomes que buscava
i uns llibres preciosos i també manuals i llibres de peces de tractors que m’interesaven
i que tinc guardats com un record inolvidable.
Penso tornar algun dia per aquesta fira que a tants ens emociona.
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Rafael i Ferran Val
Soci núm. 74

FIRA MERCAT MOIÀ 2006
El tercer cap de setmana de setembre del 2006 vàrem organitzar l’exposició de tractors
i màquines en el lloc que sempre solíem estar, al costat del Pavelló i sempre al costat
dels pagesos amb l’estand del bestiar amb una petita representació de bestiar perquè
petits i grans puguin veure que encara queden quatre pagesos ancorats al territori amb
ganes de tirar endavant.
En l’exposició de tractors aquest any s’en van comptar 37 de totes les edats i marques.
Com estrella d’aquest any teníem l’oruga amb arada basculant d’en Jaume Tobella, tractor per a mi esperat per veure’l exposat en aquesta fira.
El diumenge al matí després de fer la volta pel poble amb els tractors com cada any, en
Jaume va engegar la seva oruga de cadenes i va anar al capdevall del camp i va
començar a llaurar.
Anivellar l’arada va
portar una estona però
quan el solc va ser
obert era espectacular
veure llaurar tant fondo.
Al cap d’una estona de
llaurar va deixar que
un tractor de rodes
ocupés el lloc de
l’oruga per estirar
l’arada. No va poder
bellugar-la de lloc. Van
enganxar un segon
tractor i tampoc aconseguiren
fer-la
avançar; i després
amb el tercer tractor aconseguiren
moure-la però els
tractors patinaven
tots. Els espectadors van quedar
sorpresos de la
força que tenia el
lanz de cadenes.
Josep Roca
soci núm.44
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TROBADA A MONISTROL DE MONTSERRAT
La trobada a Monistrol de
Montserrat els dies 28 i 29
d’octubre del 2006 durant la
Fira de Productes Artesans. Era
la primera vegada que hi anàvem
i érem poquets tractors ja que
no n’hi volien gaires.
Alguns hi vam anar rodant per
la carretera i d’altres, com
sempre, es van portar amb
camió.
Ens pensàvem que hi hauria
molta animació, perquè deien
que estaríem amb les paradetes,
però
a
última
hora
l’Organització va decidir deixar
els tractors a l’aparcament del
Cremallera i no al costat de les
paradetes que estaven dins el
casc antic, això comportà quedar despenjats de la ruta de la
gent i està sols o amb poca
concurrència.
Els que hi érem, companys i
aficionats dels tractors, va
haver un bon caliu durant tot
el dia.
Com sempre vam fer engegada dels tractors al matí i a la tarda; i al migdia vam anar a
dinar tots junts. I així va passar el dia, esperant que l’any vinent hi tornem i hi hagi
més animació.
Els participants amb el tractor:
Marc Bosch

Titan 10/20

Ignasi Torné

McCormic

Jordi Beringues

Lanz 35

Josep Sagués

John Deere B

Josep Forcada

Lanz 3806

Josep Roca

Fahr D 133N
Jordi Beringues
soci núm.7
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TESA

(TRACTORES ESPAÑOLES S.A.)

S’adjunta el full de característiques d’aquest tractor Nacional.
Es té constància de la construcció de 100 tractors.
El tractor de la portada i propietat d’en Jaume Tobella, té el núm. 92 i matrícula L575
es van fabricar entre 1948 a 1950.
També es van fabricar diferent models de motocultor.
NOTA. Si algú té més informació sobre acquesta casa o dels models de la maquinària fabricada
que es posi en contacte amb l’Associació.

Joan Tobella
Soci núm. 37
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FIRA DE LA PURÍSSIMA 2006
La fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat, que aquest any celebra la seva 60ª
edició. Actualmet és una fira multi-sectorial però els seus orígens són clarament agrícoles.
La Hermandad Sindical, organitza la primera ‘Feria de planteles de árboles frutales y de
adorno’, això va ser el 8 de desembre de 1947, no va tenir gaire èxit, però l’any 1949 es
va tornar a celebrar i aquesta vegada si amb major èxit.
L’any 1951 es va crear per primera vegada ‘la Feria de la Purísima’ que durava un sol dia.
En els anys 60 es va incorporar en aquesta fira el sector industial, comerç, etc.
Pels voltants dels anys 80 la ‘Hermandad Sindical’ es va transformar
Agrària Local’.

en la ‘Cambra

Actualment la Fira de la Puríssima es celebra en tres dies, en diferents sectors, com
ara festes, verdures, artesania,, bestiar, dolços, plantes , puntaires, i com no, els
nostres tractors.
Aquest any pel que fa als tractors, vàrem poder veure’n una vintena de marques i
models diferents com ara: SACA , MAN, FORD, LANZ, MASSEY HARRYS, DEERING,
JOHN DEERE, etc.
L’afluència de públic va ser molt considerable. Cal destacar que molta gent preguntava
sobre els tractors, anys de fabricació, tipus de motor, etc.
També cal destacar que és la primera vegada que el president de la Generalitat, el sr.
Montilla, ens visita i es mostra interessat per la nostra activitat.
Ignasi Torné Mohedano
Soci núm. 78

El president de la Generalitat, conversant amb en Joan Farrés
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HISTÒRIA DELS MOTORS DE CAP CALENT
El motor dièsel porta el nom de Rudolf Dièsel que patentà el 1892, la seva invenció de
la inflamació espontània d’un carburant - en aquell moment pols de carbó- injectant aire
portat a 800º per una molt forta compressió de l’ordre de 250kg/cm2.
La primera firma que va obtenir la llicència de Dièsel va ser l’alemanya MAN (Maschinen
Augsburg Nürnberg). La tasca va esdevenir difícil: els material de l’època resistien
malament la forta compressió que es necessitava i la necessitat d’injectar carburant a
tant alta pressió constituien una gran dificultat tècnica, amb tot desprès de tres anys
de treball MAN el 1895 va treure el primer motor dièsel de 12 cv.
Però al mateix temps que MAN i Dièsel seguien el seu camí, d’altres buscaven aconseguir
la inflamació espontània del carburant sense recòrrer únicament a la compressió per
obtenir una temperatura elevada. La primera patent d’un motor de cap calent és dels
anglesos Herbert Akroyd Stuart i Charles R. Biney, però el motor no va arribar a
funcionar , després d’unes millores l’any següent va aconseguir patentar un motor fiable,
amb aquesta darrera llicència la casa RichardsHornsby & Sons important productora de
material agrícola va començar a fabricar motors a finals de 1893.
Als motors de cap calent l’encesa del combustible s’obté per la combinació de tres
factors: la pressió volumètrica de 5 a 8 Kg/cm2, la temperatura de la càmara de
combustió i la injecció de combustible finament pulveritzat. Primer va nèixer en un
quatre temps però de seguida va passar a dos temps doncs resultava de construcció
més senzilla, més fiable, la temperatura de la culata variava poc durant el cicle , tenia
un funcionament homogeni i el manteniment mecànic estava reduït al mínim. El sistema
d’injecció de tipus mecànic era simple la pressió d’injecció al voltant de 50Kg/cm_.
La temperatura de la càmara de combustió s’obté mitjançant l’escalfament amb una
làmpara de petroli o gasolina d’una part de la culata ‘culati’, que segons els fabricants
tenia diversos noms com a Lanz (zundkopf), Landini i Orsi (calotta), Buba i Breda
(vapporizatore), Vierzon (boule d’allumage) la temperatura està entre els 400 i 700ºC.
John C. de la Vergne era una important figura del sector frigorífic de Nova York, amb
la llicència de Akroyd Stuart va construir el primer motor americà d’oli pesat, i al
començament era molt semblant a l’anglès però de seguida va anar desenvolupant la seva
línia i el 1906, 70 models diferents de 4 a 250cv. El 1908 començà a fer motors de dos
temps bicilíndrics verticals de 6 a 25cv que varen tenir una gran difusió.
Mietz & Weis també construiran desenes de models de motors de 2 temps de cap
calent a USA, de 1 a 80cv mono i pluricilíndrics, incluits els d’ús mariner. El 1915 Weis
va abandonar la companyia a la mort de Mietz i va continuar fent motors fins el 1939.
Podríem dir que els motors de Weis varen ser el model que van seguir els fabricants de
mortors de cap calent sobretot per la seva filosofia segons la qual el motor tenia de
ser de construcció senzilla i de poc cost, de fàcil gestió per qualsevol persona no
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qualificada i funcionés amb tot tipus de combustible. D’altres fabricants americans van
ser: la New-York Kerosene Engine(1900), Manhattan Transit(1903), Samuel L.Moore &
Sons(1905) i Nacional Engineering(1915).
Els primers tractors amb motor de cap calent
El primer tactor de cap calent del món es va fabricar a Anglatera l’any 1896 per la casa
Richards Hornsby & Sons de la que j’ha n’hem parlat, era un monocilíndric horitzontal
de 4 temps refrigerat per aigua amb una potència de 16 a 32cv va ser presentat Royal
Show de 1897 i la Royal Agricultural Society li va donar la medalla d’argent. S’en
fabricaren pocs exemplars, pesava 8.500kg. I s’en exportaran 4 a Austràlia a on encara
s’en conserva un. El segon tractor també va ser anglès de la casa Peters Ltd. de Yeovil.
Al començament del s.XX Hornsby monta una transmissió per cadenes al seu tractor
ideada per David Roberts (cap de taller de la casa) però no va tenir èxit a Anglaterra
i va vendre la patent a l’americana Holt que esdevindria posteriorment en l’actual
CATERPILLAR.
El següent tractor de cap calent va ser suec Avance el 1913, Suècia tenia molt bon
material de ferro i una indústria metal.lúrgica i mecànica molt desenvolupada Bolinder
també fou un gran constructor de caps calents. Vuit anys després la casa alemana,
Herich Lanz presentava el seu Lanz Bulldog a la fira de Leipzig, el més famós cap calent
del món, els Lanz Bulldog van ser els que van contribuir a difondre aquests tractors
arreu del món. Tenia una potència de 12/15cv a 420rpm. Podia arrossegar un remolc de
5000kg. I pesava 1.800kg. El seu dissenyador fou l’enginyer Fritz Hubber, el darrer cap
calent Lanz Bulldog va sortir de Manheim ael 1955, s’havien fabricat 150.000 tractors.
Itàlia va ser un dels païssos que va tenir més marques que fabricaren caps calents
algunes de molt prestigi que en molts aspectes superaven als Lanz, especialment Landini,
entre d’altres podem anomenar Bubba, Deganello, OM Orsi, Italtractor, Breda,etc.
A Hongria la HSCS ( Hofther, Scharant, Clayon & Shuttlewort) també va ser de les
primeres a fer tractors de cap calent el 1925 treia el 22/20 amb el cap calent al
darrera, el 1956 va sortir el G-35 darrer model de la marca.
A la França la Societé Française Vierzon va iniciar la construcció d’aquests tractors als
anys 30 i el seu darrer model fou el 204 l’any 1959. D’altres firmes fabricaren tractors
copiats dels models Lanz ja fos amb llicència o sense, com els KL8Kelly&Lewis) d’Austràlia,
le Percheron de França, Pampa d’Argentina o els Ursus de Polònia que crec que foren els
darrers caps calents que es fabricaren a principis dels anys 60.
Savador Giró Escarrà, soci núm.84
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TROBADA DE CAPS CALENTS A L’ARBOÇ
Fa alguns anys que estic
subscrit a clubs estrangers
de tractors i maquinària
antiga i sempre fan
trobades monogràfiques
sobre marques o característiques
mecàniques
semblants, quan pensava en
el nostre país o bé
trobades que solem fer i
que algun dia, potser es
podria fer alguna cosa
semblant aquí.
La primera notícia sobre
l’Arboç que en vaig tenir
va ser a l’Assemblea de
Santpedor del dia 8 d’octubre on en Salvador Giró va presentar la idea i demanava la
col·laboració de l’associació quedant que ja es faria alguna altra reunió per acabar de
lligar-ho tot.
Super Landini

Arribat aquell cap de setmana frenètic perquè aquells tres dies abans havíem anat a la
fira de la Puríssima a Sant Boi com cada any, i tot seguit cap a l’Arboç. Al matí vàrem
agafar la canalla i la màquina de tirar fotos i cap a l’Arboç. No vull despreciar cap de
les trobades que fem al llarg de l’any però sentia que era una aconteixammet especial i
pel camí ja pensava quins tractors hi haurien i quina gent trobaria cosa que vàrem
descobrir a l’arribar a l’exposició al Jardí de la Giralda, reprodució a escala més petita
de la que es troba a Sevilla.
Entrant en matèria, hi havia quinze tractors de diferents marques i edats, però tots de
cap calent. Vam arribar quan es començava a escalfar el morro dels tractors en mig del
fum d’alguns que ja començaven a estossegar, em sentia més nerviós i content de lo
normal.
Aquell somni d’anys
enrera era realitat, a
més amb una qualitat
de tractors excel·lent,
informació detallada de
cada tractor i força
gent mirant, xerrant,
intercanviant experiències.
Va ser un dia complert
i espero que aquest any
es pugui tornar a repetir.

Lanz 15/30
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Josep Roca
soci núm.44

L’ESPERANÇA ÉS L’ÚLTIM QUE ES PERD
Aquest escrit està dedicat a totes aquelles persones que ens agraden els
tractors i les eines de pagès. I escribin aquesta història, vull animar a aquelles
persones que amb voluntat, pocs recursos i encara menys temps fan dels
tractors una afició.
Els qui em coneixeu, potser sabreu que no tinc una col·lecció molt àmplia de
tractors antics però el que si sabeu o sabreu en pocs minuts que si una cosa la
vull, ho aconsegueixo.
El passat mes de juliol de 2001 vaig comprar un Laborier Diesel model LDA.
L’estat del tractor és trobaria entre el que molt dirien “l’estat no importa” i
molts d’altres “ uf! quantes hores de feina”, però com que jo sòc dels primers
em vaig possar a disfrutar.
Per començar a treballar calia aconseguir informació sobre el tractor i el
model del motor. Un cop estudiada aquesta, vaig desmontar el tractor peça per
peça, tot apuntant a la llibreta dels recursos on anava cada peça. Vaig passar a
la part mecànica, reparant i montant les peces del canvi i de l’embragatge.
Després va tocar reparar la part mecànica del motor.
I va arribar l’incident! Mentre netejava l’agulla de la bomba injectora, aquesta
em va caure i s’em va trencar. Però com moltes vegades es diu: Cap problema!
Es fa una peça igual i ja ho tenim arreglat.
Després de contactar amb diferents torners i cap d’ells saber com fer aquesta
peça, en vaig conèixer un que com a mínim es va comprometre a provar de ferla. Però… no va funcionar. Mesos més tard, vaig conèixer un altre torner i
aquest em va asegurar que em faria una peça igual, però… tampoc va funcionar.
Mentrestant jo continuava arreglant el tractor: planxa, instal·lació elèctrica,
rodes,… Dos anys després de tenir el tractor arreglat però sense poder-lo
engegar per falta de la peça va arrivar el gran dia. Una trucada de França,
m’informava que creia tenir la peça que jo necesitava. La persona que em
trucava em va explicar com era la peça i em va enviar uns dibuixos per saber si
era aquesta la peça buscada. Em va semblar que sí, i mitjançant transferència
i correu tradiconal vaig comprar la peça.
Doncs SÍ, era la peça que jo estava buscant. El cap de setmana següent la vaig
montar i vaig poder saber quin era el soroll que feia el motor d’aquest tractor.

Joan Rocabayera
Abril 2006, Palau Solità i Plegamans
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COMPRA I VENDA

Els anuncis són gratuïts pels socis.
Podeu trucar a 93 873 18 62 - 93 830 01 90
Venc:
CASE model LA rodes de ferro – DEERING 10/20 rodes de ferro – FORDSON 10/20 rodes
de ferro – JOHN DEERE models A-B-D-R - LANZ models 16,17,22,28,30,35,45,60 i 65 cv. –
LANZ D 8506 de cap calent – LANZ D 3806 estret – LANDINI velite any 35 – MASSEY
HARRIS (pony) – PORCHE junior 1 cil. –
LANZ 45cv motor 6 cil perkins – Peces de recanvi LANZ – Motors d’arranque LANZ –
Volants, pistons, cigonyals,etc. – GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS
Compro:
LANZ D4090 últim model – Tubo de escape LANZ 25cv. – Llantes davant LANZ 65cv.
Josepsagues@yahoo.es
Compro: bomba injectora model EICHER ED 16
Canvio : premsa d’aufals

tel. 93 873 85 22

Tel. 973 43 20 82

Venc: recanvi FAHR D 133N – recanvi FAHR D 270 H – recanvi DEUTZ F4L 514
Compro: FAHR D 60L – FAHR D 540
Tel. 93 830 01 90
Busco:
Capó STEYR 180 A de 1955 - Carburador motor estàtic I H C 1,5cv. – Parafangs JOHN
DEERE B – Parafangs I H C DEERING 10-20 HP en bon estat – Volant d’inèrcia per motor
estàtic de 25mm de diàmetre de forat.
Venc:
Recanvis de tot tipus del tractor I H C TITAN 10-20 - DEERING 10-20 HP en bon estat
consultar preu.
Tel. 605 984 968 Marc
Venc:
Hidràulic ROQUET nº 2 complert com nou – Llantes 15x30 9 forats centre 150 – Bombes
d’aigua MERCEDES – Desguàs motor PERKINS 4 cil. MF 35 - Volant d’inència LANZ 30 –
Radiador LANZ 30 - radisdor SOLÉ (nou) – Radiador STEYR 180 (per arreglar) – MOTORS
d’arranque vàris models - Discs d¡embrague nous – Jocs d’aros BARREIROS i FIAT – Filtres
d’oli i gas-oil variats – Jocs juntes JOHN DEERE, EBRO i BARREIROS – Tractor SOLÉ 2 cil.
per desguàs – Tractor MF 832 a recosntruir – Tractor MAN 2 cil. a recosntruir – tractor
STEYR 180 a reconstruir – motor STEYR 180 canvi i diferencial – Tractor FORDSON 10-20
rodes de ferro a reconstruir – tractor DEERING rodes de ferro per exposar o reconsrtruir
– Gavelladora OLIMPIC com nova.
Busco:
Carburador FORDSON irlandès 10-20 o peces sueltes,etc. – bomba , injectors i canyes, tapes
balencins del EICHER PUMA
Tel. 93 771 44 00
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Venc:
MAN – LEPRACTIQUE – STEYR – VIERZON 201 i 202 – JOHN DEERE – LANZ 3850 capó
restaurat – HANNOMAG – OLIVER – LABOREUR – FORDSON- FERGUSON – Màquina AJURIA
o màquina AVELLANA - Lligadora AJURIA – LANZ 16 cv. – Segadora gavelladora TREPAT Peces de recanvi LANZ
Tel. 93 873 18 62
Venda:
TRACTORS: AUSTIN 10-20 Any 1924 - ALLIS CHALMERS 20/35 Any 1925 - BUCK DZ 30
Any 1984 – CASE L Any 1925 DEERING D10—20 Any 1923 - DEUTZ F1L/514 Any
1953 - EICHER ED 16 Any 1983 – FORD F 10-20 any 1924 - HSCS G35 any 1928 - HART
PARR 18-36 any 1924 - JOHN DEERE D any 1925 - JOHN DEERE D any 1930 - LANZ
35 any 1936 - LANZ 30 any 1965 - LANZ 16 cv any 1948 - MASSEY HARRYS 25 any
1925 - MASSEY HARRYS PONY any 1950 - MASSEY FERGUSSON 65 ingles any 1978
- McCORMIC D217 any 1952 - PORCHE ALLGAYER any 1957 - RENAULT MASTER
1 any 1960 - RUMELY X 25-40 any 1917 - RUSSELL STEAM ny 1900 - TWIN CITY
21-32 any 1924 - VOLVO BM 36 any 1958 - GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS
DE COL.LECCIÓ
Telèfon 972 46 10 72

Campionat de llaurada a Perelada - Empordà, 2006
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