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VIERZON model 202
Propietari Josep Forcada

TROBADES I DATES D’INTERÈS
GENER:

3ª setmana de gener – Fira de St.Antoni a Anglès (Girona)

FEBRER:

.- Fira de Vilobí d’Onyar (Girona)
7.- VIII aniversari motor antic Garrotxa (Girona)

MARÇ:

.- Fira de l’embotit a Bescanó (Girona)

ABRIL:

.- Campllong (Girona)
.- tractorada de Vidreres (Girona)
.- tractorada de Massanet (Girona)
.- Trobada de tractors a St Joan de les Abadesses (Girona)
18.- Fira de l’Ordi a Ordis (Empordà)

MAIG:

23.- VIII campionat d’arada de St Isidre a Vilafort (Empordà)
29.- VI rally clàssic dels volcans. (Garrotxa)
.- Festa del miner a Ogassa (Girona)
30.- II Ruta pel Moianès – Moià *

JUNY:

.- Excursió de primavera a Galícia (Girona)
20.- Segar Blat a Marzà (Empordà)

JULIOL:

11.- Benedicció de tractors. Marzà (Empordà)
25.- Festa del Batre. Marzà (Empordà)
24 i 25 . Panningen (Holanda)

AGOST:

31jul-1agost.- Mercat de Recanvis i d’Antiguitats. Espunyola (Berguedà) *
15.- Mercat de la Pagesia a Peralada (Empordà)
22- CASTELLBISBAL. Trobada de tractors d’època. *

SETEMBRE

11.- Sortida amb tractors a Sant Quirc i Sta Julita (Empordà)
.– Verema al Celler Espelt (Empordà)

OCTUBRE:

.- Pujada a l’ermita de Viladelleva *
.- Recorregut St Feliu de Guíxols i exposició al passeig (Girona)
16 i 17.- Fira de Sant Lluc (Garrotxa)
16 i 17.- Tractomania a Caussade. (França)

NOVEMBRE:

.- Fi de temporada a Quarts (Girona)

DESEMBRE:

.8 i 9 .- Fira de terrissa a Quarts (Girona)

* 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 comuniqueu-ho al telèfon 93 830 01 90

OPINIONS I CONSELLS D’UN SOCI
Els que fa uns anys que estem a l’associació pensem que amb tants anys no hem
progressat massa i a voltes ens sentim desanimats, però després hem poso a pensar i dic, no
serà tant ja que vam començar pocs i ara ja som més de cent socis, amb aquests vint anys que
hem celebrat aquest any hem tingut molts alts i baixos d’animació. També hem progressat
molt en activitats i sortides, en aquests anys també hi ha hagut un augment molt considerable
de tractors ben restaurats i amb papers i per això ara podem fer aquestes sortides tant
agradables i boniques.
Quan vam començar de preparar la sortida de la peregrinació a Montserrat ens vam
preguntar, com serà possible poder trobar tants tractors per anar-hi si no ni ha gaires de
preparats? Doncs la sorpresa va ser quan vam poder començar d’apuntar i apuntar tractors
amb condicions sense faltar-hi ni un paper i tot en regla.
Ara crec que hauríem de fer un pas més, ja hem arribat fins aquí, doncs ara jo demanaria
al soci més implicació en la nostre associació ja que quan es fan convocatòries d’assemblees,
trobades…no hi ha la col·laboració que hi hauria d’haver o sigui, hauríem de viure més l’afició
als nostres tractors, seguint allò que diuen, “ com més serem més riurem”
Jo també demanaria l’opinió dels socis en les nostres activitats, si hi ha opinions noves
feu-les arribar a la junta, es fan coses bones i no tant bones per lo tant la junta necessita
l’opinió de cada un, si una cosa està bé dir que està bé i si una cosa no està bé dir que no
n’està, no quedar-se sobretot res a dins del pap i així d’aquesta manera farem créixer el
companyarisme i la nostra estima envers l’associació.
Companys endavant i fora, que la nostra associació ha de continuar essent la que diuen
que és, la pionera de l’estat ja que podem dir que som els capdavanters i els que primer vam
començar.
Però tot això gracies al pare de la criatura el nostre entranyable amic Albert Torras
Pey que amb la seva constància i amor als tractors va crear la que ara podem dir la nostra
TRACTOMANIA.
Jordi Beringues
Soci núm. 7

Web de l’associació

: www.tractorclassic.org
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RESUM 2009
Com cada any fer un repàs de les coses més significatives que durant el transcurs de l’any han
esdevingut gràcies a la col·laboració de tots ¡ totes.
El primer esdeveniment va ser una sardinada a Castellbisbal amb motiu de l’assemblea, a la nau d’en
Joan Bosch. També es va acompanyar de botifarres i d’un bon vi. Es va aprofitar l’ocasió per presentar
l’estat de comptes del 2008 i parlar sobre la renovació de la Junta. Per primera vegada a la Junta hi
ha un membre femení, la Montse Llorens. Benvinguda.
A la festa que fan a Sagàs, els companys de Casserres s’hi van desplaçar ¡ també hi va assistir algun
soci sense tractor. Juntament amb el Jordi Beringues vam anar-hi amb el seu R-10, ja que també hi
havia una petita exposició de Cotxes d’Epoca. Vam fer un esmorzar. Va haver una demostració de
llaurada amb un LANZ 38.
Pel març ens vam trobar al Molí de Vic amb socis del Solsonès, de l’Empordà ¡ nosaltres, vam canviar
impressions ¡ vam quedar en fer-ne més sovint.
Els socis de Casserres, Josep M Llorens i Montse Llorens, van parlar d’anar a la festa de Castelladral.
Després de parlar-ne es va decidir d’anar-hi conjuntament amb alguns socis d’aquí. Érem 10 tractors en
total, algun va venir d’aquí de Balsareny ¡ com no els de Casserres. Ens van convidar a dinar i es va fer
una petita moguda en un camp a prop.
També a Moià es va celebrar un esdeveniment important: La Descoberta del Moianès. Es va fer un
esmorzar al Camp de Vol ¡ després amb tractors es va anar cap a les Coves del Toll, lloc que molts no
havien vist mai. Tot seguit es va fer un dinar de germanor en una nau d’en Jaume Clusella. També alguns
socis amb el seu tractor van venir de diferents llocs
Entrant el juny com ja fa uns anys els Amics de l’Empordà van celebrar el 7é Campionat de Llaurada
amb Tractors d’època a Vilamalla. Cada any té molta resposta de la gent.
A principis d’agost es va anar a l’Espunyola. Era la primera vegada. Es van fer activitats d’arrossegar.
Agraïment als amics de Casserres, i en particular de Josep M Llorens i família.
Com cada any en Joan Bosch va preparar la reunió a Castellbisbal per parlar de la Fira i després es va
anar a sopar a Cal Pupinet. La Fira es celebra al lloc que es ve fent els últims anys. Es van fer
demostracions de feines d’abans. Vam tenir parada de llibres. S’agraeix la col·laboració de l’Ajuntament
¡ de varies firmes comercials ¡ com no la d’en Joan Bosch i família.
A l’octubre es va anar a Viladelleva. Com altres anys, concentració i engegada a casa d’en Jaume Tobella
¡ a l’hora de dinar es va anar a Cal Magre. Cal destacar el fet curiós de poder veure funcionar una
màquina de batre Ajuria model 110 en miniatura, per gentilesa de Pere Fernández de Landa de Vitòria,
que per casualitat es va assabentar d’aquesta trobada i va contactar amb mi. Funcionava amb un motor
d’explosió de benzina i va fer una feina molt ben feta.
El viatge a Estadilla (Osca) ja que l’amic Ardanuy ens va convidar a visitar el seu Museu, que va agradar
molt a tothom. Es va organitzar molt bé i tothom va quedar content. Per acabar es va anar a veure el
soci Ferrer de Graus com a cloenda.
Cal dir que la donació que cada any feia la vídua de Lauro Clariana per la Fira de Sant Boi, encara que
l’any 2009 no hi anéssim.
Aquest any es va inaugurar el Museu de Castellbisbal a una nau d’en Joan Bosch.
Albert Torras
soci núm. 1

ASSEMBLEA 2009
En Assemblea General Extraordinària celebrada a Castellbisbal el dia 18 de gener del 2009 a
les onze del mati i consta a l’ordre del dia l’elecció de la nova junta directiva, en la qual només es
presenta una sola candidatura i queda aprovada pels assistents
President honorífic:

Albert Torras Pey

President:

Jordi Beringues Vilar

Vice-president:

Josep Mª Llorens Esquius

Secretària:

Montserrat Llorens Rotxés

Tresorer:

Marc Bosch

Vocal:

Ignasi Torné Mohedano

Vocal:

Jaume Tobella Bosch

Vocal:

Joan Bosch Canals

Vocal:

Josep Sagués Duarri

Vocal:

Joan Valls Monell

Vocal:

Josep Cots Reguant

Vocal:

Joan Farrés Crespiera

Vocal:

Jaume Clusella Carbonès

Vocal:

Pere Argemí Borrell

Vocal:

Josep Roca Iglesias

Seguidament, també cal informar de les diferents tasques encarregades de l’associació:

Relacions públiques:

Albert Torras

Responsables del butlletí:

Josep Roca, Ester Vilajuana

Responsable de transports:

Ignasi Torné

Responsable de les administracions:

Josep Cots

Responsable de la parada:

Josep Sagués

Responsable de reportatges gràfics:

Jaume Clusella

Responsables de la pàgina web: Ignasi

Torne i Montserrat Llorens

Responsable fira de Castellbisbal:

Marc Bosch

Responsable de la fira de Sant Boi de Llobregat:

Joan Bosch

Responsable de la sortida de Viladelleva:

Jaume Tobella

CASTELLADRAL 2009
El diumenge 3 de Maig del 2009 es va celebrar una ruta amb tractor. La sortida va ser
de la Torre del Moro de Castellnou del Bages a Castelladral. Aquesta torre de forma cilíndrica
i plena de llegendes, és un indret molt popular a la zona ja que era lloc de frontera. També és
de notable importància. Un tros del camí per on varem passar, era utilitzat pels maquis.
Aquests van ser uns personatges històrics que van deixar empremta al Bages. Un dels maquis
més coneguts per aquestes contrades era en Caracremada que va morir prop de la Torre del
Moro.
Allí uns 10 tractors varem començar el camí cap a Castelladral, varem passar per
carenes, soleis, rases, etc….. a la cruïlla de les vilaredes ens varem trobar amb d’altres
tractors, Maseys, Lanz, Volvo, John Deere. Tots amb els seus tractoristes. Així doncs
continuem el camí cap al nostre destí.
Arribats a Castelladral, després de baixades, pujades ,corbes i algun sotrac…. un beure
ens esperava. Amb la gent del poble, varem compartir la festa, un cop descansats de la ruta i
amb les forces recuperades, ens vam posar a fer proves de força, entre els tractors per
poder comprovar la força de tir.
Després d’ una bona estona cadascú va reprendre el camí de retorn cap a casa seva.
Uns cap a Casseres, altres cap a Balsareny, Manresa, Sant Vicenç de Castellet,
Navarcles,etc…
Per a mi va ser un ruta molt interessant ja que la vaig començar des de Sant Vicenç
de Castellet amb el meu tractor, un John Deere 818, va ser la primera sortida després de
restaurar-lo, tota una aventura!!!
Un tractor extraordinari. En resum, tot un dia amb molta activitat.
Des d’aquest petit escrit, agrair al poble de Castelladral per acollir-nos i com no,
felicitar a la organització d’aquest esdeveniment.
Nasi Torné Mohedano
Soci núm. 78

Nasi Torné amb el seu John Deere 818

AJUSTAMENT DE LA BOMBA
D’OLI DELS TRACTORS LANZ 25-35-45-55 cv ( Cap Calent)
Primer pas, es posar la palanca de l’accelerador en posició de la marxa lenta a 350 R.P.M., o
sigui a la primera marca deles dents de la palanca de l’accelerador, en aquesta posició té que
coincidir l’agulla de l’eix de la bomba a la marca de la carcassa de la bomba, en aquesta posició
la quantitat d’oli és el mínim. D’aquesta manera tindrem la bomba a punt.
Graduació dels 4 cargols de la bomba d’engrassament :
1
1
1
1

cargol al coixinet cantó esquerra del cigonyal
cargol al coixinet cantó dret del cigonyal
cargol al coixinet de la biela
cargol al cilindre

Es giren el cargols cap a la dreta fins a la seva posició màxima, i llavors es giren cap a
l’esquerra tants quarts de volta com s’indica en la taula següent:
Cilindre pel LANZ 25CV ------------------------------Cilindre pel LANZ 35-45-55-CV----------------------Coixinet cigonyal esquerra-----------------------------Coixinet cigonyal dret----------------------------------Coixinet biela LANZ 25CV----------------------------Coixinet biela LANZ 35-45-CV-----------------------Coixinet biela LANZ 55CV------------------------------

0 voltes
2 quarts de voltes
8 quarts de voltes
8 quarts de voltes
13 quarts de voltes
15 quarts de voltes
17 quarts de voltes

ESQUERRA

BIELA
CILINDRE

AGULLA

DRET

MARCA CARCASSA

Josep Sagués
Soci núm. 6

D’INFERMERA A TRACTORISTA
Sóc Montse Llorens, sòcia 137 d’Amics del Tractor d’Època del Bages i secretària
d’aquesta. Tinc 26 anys, treballo com a infermera i també sóc logopeda, des de sempre m’ha
agradat poc o molt la gasolina i el fum i es per això que m’agradaria explicar-vos com es que he
vingut a parar aquí entremig de tots vosaltres.
Sóc filla d’un home, que sempre ha remenat i ha fet invents amb cotxes, motos, camions,
etc. I que també és un amant dels tractors d’època, de fet li agrada tot el què es deriva de pagès,
ja que ell n’és fill i podríem dir que ell és el culpable del meu destí com a tractorista. Ell de petit
havia aprés a conduir amb un MF 135 anglès i de palafangs rodons, i va ser així com va començar a
buscar-ne un fins a trobar el que té actualment, que tot i tenir els palafangs quadrats, és la nineta
dels seus ulls. Quan aquest va arribar a casa, jo pensava “Què vol fer amb aquesta xatarra? Si no
tenim res per conrear?” Mai m’havia passat pel cap, que se’n pogués fer col·lecció, però ell l’anava
restaurant, arreglant, pintant, etc. i eren tantes les hores que hi dedicava que alguna cosa anava
aprenent i cada vegada veia que era més bonic i anava trobant més significat a la “xatarra” que
veia abans, més endavant van anar arribant la resta de la “petita” col·lecció, i amb ells també vam
descobrir l’Associació a la qual al meu pare ja en formava part i jo, juntament amb la meva mare i
el meu germà, l’acompanyàvem quan podíem i l’ajudàvem a fer el que ell no sabia o no podia.
Va ser aquí, quan vaig començar a anar a alguna reunió, per saber com podíem ajudar, ja que
hi havia (i hi ha) molta feina a fer, i vam considerar que junts la podríem portar a terme molt
millor, d’aquesta manera vaig començar fent-me càrrec de la pàgina web i així anar-me introduint
en aquest món. Fins a l’Assemblea General del 2009, quan de cop i volta em vaig convertir en
Secretària de l’Associació Amics del Tractor d’Època del Bages, sense esperar-m’ho ni meditar-ho,
acceptant el càrrec i intentat complir amb totes les obligacions que implica, de la millor manera
possible, i amb suport incondicional dels que m’envolten.
Però no a ser fins al maig del
2009 quan vem posar la cirereta al
pastís, adquirint el meu primer
monoplaça, descapotable, vermell,
anomenat MF 35 vinyaire, un
tractoret molt petitet, però que
estava en molt bon estat, i que el meu
pare em va animar a comprar, cosa que
implicava que jo havia d’aprendre a
anar amb tractor, la qual també havia
cregut bastant improbable fins aquell
moment. I malgrat la meva poca
experiència, puc dir que, segurament,
sóc la única dona que pujat fins a la
Plaça Santa Maria de Montserrat amb
tractor, fet que em va fer molta
il·lusió i que va ser molt emocionant per mi, ja que arribar fins aquí havia sigut un repte molt dur i
costós d’esforços de tothom i no cal dir personals, la qual cosa per mi, tot plegat tenia un doble
significat, del qual m’ha quedat un molt bon record inoblidable.
Fins aquí la meva petita història, la qual m’ha obert les portes ha portat nous coneixements,
noves persones, noves experiències i a compartir amb el meu pare, una afició tant important com
són els tractors.
Montse Llorens
Soci núm. 137

REPARACIÓ D’UN RADIADOR
Quan el radiador d’un tractor l’has desmuntat unes quantes vegades i comences a estar cansat de
tapar forats, et preguntes, si es podria fer alguna cosa més.
El radiador del LANZ 3016 està unit al bloc del cilindre per sis cargols, unes xapes per aguantar el
regulador i la persiana d’aquest radiador, en definitiva, no és complicat desmuntar-lo, a la part
inferior té unes juntes tòriques de 8mm de gruix, que no són difícils de trobar.
Però el problema està a la base del radiador, on es troben els allotjaments dels sis cargols, és una
peça de fosa, unida al bresca de llautó de refrigeració per soldadura d’estany. Com fa diverses
dècades s’utilitzava aigua de l’aixeta en lloc de líquid refrigerant per mantenir la temperatura del
motor, la peça en qüestió per la seva part interior està totalment correguda, amb cràters
considerables que intentes soldar per una part i al cap de poc temps es forada per una altra .
En el meu cas, vaig decidir que aquesta peça es podria
mecanitzar i copiar exactament igual a l’original, i fins i tot
millorar-la pel que fa a les juntes tòriques. Així que la vaig
dessoldar de la bresca, la vaig netejar, vaig copiar
fidelment les mesures i vaig buscar un tros de llautó, també
vaig realitzar les mesures exteriors totals. En una
fresadora vaig fer primer un costat de la peça,
concretament la
part
exterior
amb els seus
forats
corresponents al bloc motor de baixada de líquid
refrigerant, i dos allotjaments per a dues juntes
tòriques (l’original porta només una). Després el costat
interior que és buit amb una rampa per la pujada del
líquid, ja que és per termosifó, l’ajust exacte al rusc
per poder soldar i finalment els forats dels sis cargols
que l’uneix la bloc.
Tot un treball minuciós i de precisió, però quan no hi ha molta pressa a fer que el tractor funcioni,
val la pena dedicar un temps a fer les coses bé.
Espero que a les fotos s’apreciï la restauració.

Rafael Val Bescós
Soci nº 74

AHIR I AVUI DE L’AGRICULTURA
Hola companys, avui en dia la gent ens queixem que les feines relacionades amb el camp i la
maquinària són dures però, pensem una mica? les màquines tenen poc manteniment, són còmodes no
fan soroll ¡ no hi ha pols, enganxes de tres punts que no cal baixar del tractor per enganxar moltes
eines. Quan es va al taller pràcticament passa el mateix, mecànics amb ordinadors que l’endollen a
la màquina i troben l’averia, amb això no vull dir que el personal no sigui bo ni professional però que
ara per fortuna per tots es treballa amb unes condicions impensables pels nostres avantpassats.
Ara fem un retrocés en el temps, el mèrit de tota la situació actual és de la gent que va ser
pionera en uns temps molt difícils ja que no disposaven de gaires mitjans. Què fora de nosaltres si
persones com JOHN DEERE amb la seva arada no haguessin existit?. Com l’escocès ANDREW
MEIKLE a l’any 1786 va inventar la màquina de batre el gra, era una màquina estacionaria
accionada per cavalls i més endavant per motor a vapor. Gràcies a aquesta persona avui tenim
recol·lectores, però quedava molt de camí per endavant.
El 1838 HIRAN MOORE va inventar la primera recol lectora aquesta màquina era arrossegat per
16 o 20 cavalls.

Més endavant el Sr GEORGE BERRY de Storkton hi va adaptar un motor de vapor que funcionava
amb palla per escalfar la caldera, aquesta màquina collia cent acres en un dia. A finals de 1700 va
ser inventat el motor a vapor , degut al seu gran pes tenien l’ús limitat ¡ estacionari, al voltant de
l’any 1850 la introducció de la caldera d’alta pressió va fer que fossin mes lleugers, a Europa els
feien servir per batre el gra i fer funcionar bombes de drenatge, va ser al voltant del 1850 quan
es va començar a fer servir per treballar al camp, els tractors a vapor varen ser utilitzats amb
èxit la dècada de 1890 a 1900.

NIKOLAS AUGUSTO OTTO.
El 1876 l’enginyer alemany NIKOLAS AUGUST OTTO a la seva fàbrica de
DEUTZ (Polònia) porta a terme la construcció del motor de combustió interna
de quatre temps, va ésser el pare dels motors actuals i va servir de base pel
futur motor dièsel. El motor dièsel va ser inventat i patentat l’any 1892 per
RUDOLF DIESEL. i va ser presentat a la fira internacional de Paris del 1900.
Ara per descansar una estona de la història pensem una mica: tota aquesta
gent com treballava ? ara és fàcil reparar un motor i treballar amb maquinària, però per els
nostres avantpassats era una tasca molt dura. Com tenia que ser tota una llarga jornada amb un
tractor de vapor? Qui ho aguantaria avui dia?. Tenia que ser molt dur treballar amb una
recol.lectora tirada per 20 cavalls amb el possible perill que desboquessin i que dir de llaurar tot el
dia amb una mula.

Ara tornem a repassar una mica la història amb un passeig resumit d’algunes marques conegudes
per tots. DANIEL BEST a l’any 1871 va patentar la primera recol·lectora de cereals, al 1886 va
treure al mercat la recol·lectora de politges de fabricació pròpia aquesta màquina era de tracció
animal i era enorme.
Entre 1889 ¡ 1890 BENJAMIN HOLT ¡ DANIEL BEST van treure al mercat el seu primer tractor
a vapor, tenia un pes de 18.000 kg ¡ la seva potència oscil·lava entre 40 i 110 cv , tenia rodes de
ferro de fins a 5 metres d’amplada. En l’any 1904 HOLT va inventor el tractor amb cadenes
conegut com orugues, ( per que tothom tingui idea orugues en anglès es pronuncia
“CATERPILLAR”). Ara recordem un altre invent no menys important que tots els altres, era el
1847 DANIEL HARRIS va obrir un taller per fabricar complements agrícoles a Newcastle
(Canadà). Deu anys més tard a la mateixa localitat ALANSON HARRIS va construir una fundició
per la fabricació i reparació de maquinària agrícola, l’invent abans anomenat va venir de mans del
enginyer HARRI FERGUSON era l’enganxe a tres punts. Al 1938 va ser l‘empresa responsable de
la primera recol·lectora autopropulsada del món que va tenir èxit comercial. Uns altres
personatges a destacar són els germans AUGUST i FRANZ CLAAS, al 1914 varen fundar la CLAAS
Hnos, al 1919 es traslladaven a Harsewinkel (seu i fàbrica mare actualment). Varen procedir a
fabricar garbelladores de palla ,al 1921 varen treure al mercat el que va ésser el seu emblema
durant molts anys ,la seva primera patent va ser el mecanisme per lligar lo palla. Al 1930 varen
començar a dissenyar la seva recol·lectora adequada per Europa.
Ara fem una mica més d’història, any 1831 EEUU, CYRUS HALL Mc CORMICK va inventar la
recol·lectora mecànica, la màquina segava 10 ocres per dia (feina equivalent a 5 homes per dia),
més endavant hi va afegir un auto-rastrell que va permetre recollir 40 acres per dia, la màquina va
ser patentada l’any 1834. Al 1869 JI CASE va fabricar el primer tractor a vapor anava sobre
rodes, però era de tracció animal era útil per generar energia amb corretja. Al 1876 va construir
el primer tractor de vapor autopropulsat, al 1886 va ser el fabricant de motors a vapor més gran
del món.
Gràcies a tota aquesta gent ¡ molts més que tenen tant o més mèrit que els anomenats, avui la gent
disposem de moltes màquines que ens fan la vida més fàcil.
Què fóra de nosaltres si aquesta gent no hagués existit mai?, no podríem gaudir del seu llegat, és
per això que jo amb aquest escrit voldria fer un homenatge a tots ells, als propulsors de la
maquinària i a la gent que ha fet possible tot això.
1 també, a la gent més propera, com els avis i pares que van treballar amb unes eines que no eren
com ara, d’això la gent de més edat de l’associació ja sap de que va, ja que no és el mateix donar un
cop de clau ¡ engegar la màquina amb el seu aire condicionat, que aixecar-se al matí ¡ engegar un
LANZ o similar.
I aquells mecànics que agafaven la caixa d’eines ¡ el cotxe, i tenien que buscar averia segons el so
del motor, ¡ la majoria de vegades la reparació i recanvi era fet a mà amb el torn i el peu de rei.
Una petita comparació, i acabo, era canviar o desmuntar un neumàtic d’un tractor per comparar
com ha canviat amb els anys, no té res a veure.
Aquest escrit l’he escrit en memòria del meu pare que va dedicar tota la seva vida laboral a
reparar, vendre i restaurar maquinària ¡ motors de tot tipus, ell com tots nosaltres portava a la
sang el ferro.
Joan Valls
Soci. 130

REPARACIÓ D’UN VIERZON 202
Un dia, mentre estava quatre dies de vacances a França, vaig trobar un tractor petit i estret
en un cobert. No és estrany que fos estret perquè ens trobàvem en una vinya, conreu que
abunda molt al país veí.
Per la forma del tub d’escapament semblava un Lanz, però no podia ser-ho ja que cap altra
característica no m’ho feia pensar i, ves per on, va resultar que era un producte genuïnament
francès.
Vaig poder localitzar el propietari, que era un pagès jubilat molt agradable i alcalde del seu
poble. Per poder fer tracte i comprar el tractor la dificultat va ser l’idioma. Ell em va dir que
qui va a França ha de parlar francès i el meu, de francès, és molt rudimentari. Aquest
comentari em va fer pensar en la situació de Catalunya... però no ens n’anem per les branques,
que parlàvem de tractors!
Així doncs vaig comprar aquest Vierzon Super 202 desmuntat i en bastant mal estat. Abans
de començar a reparar-lo, em vaig informar una mica sobre la marca ja que no en sabia gran
cosa. Us en faig cinc cèntims:
Aquesta marca francesa té com a anagrama la
bandera del país amb les lletres SFV (Société
Française de Vierzon). Cal dir que Vierzon és
el nom del poble on va néixer aquesta
companyia que fou fundada per un tal Célestin
Gérard el 1847. Cap als anys 1860-1870 van
fabricar la primera màquina de batre moguda
per animals.
Poc després es van atrevir a fer màquines de
vapor. El 1898 van presentar el primer motor
d’explosió interna. L’any 1934 fabricaven el H1, el primer tractor que van construir en sèrie.
Es tracta d’un monocilíndric semi dièsel de dos temps de 10338 cm³ “à boule chaude” (de cap
calent), una potència de 22 cv a la barra i 38 a la politja, canvi de 3 velocitats i 3000 quilos de
pes.
A aquest tractor el succeïren una gran varietat de models amb potències compreses entre 22
i 60 cv, tots de cap calent. Poc abans de plegar, també fabricaren algun model amb motors
procedents d’altres fabricants com Peugeot, Sthil o Normac.
De tots els models que fabricaren, m’han cridat especialment l’atenció el 303 i el 403, tots
dos de “bi-cylindre spécial”, un nom ben imprecís per un motor de dos temps i semi dièsel. Fins
ara, és l’únic motor d’aquestes característiques que sigui bicilíndric que he vist.
Els primers motors bicilíndrics tenien problemes de fiabilitat que van costar molts calés a la
companyia en garanties. Un altre problema seriós va ser la falta de pressió d’injecció, per això
van canviar les bombes fabricades per SFV per una bomba SYGMA amb regulador incorporat.
La companyia va entrar en recessió a finals dels anys cinquanta, entre molts altres motius, per
no saber-se modernitzar a temps i també per raons socials. Els propietaris de les finques
estaven acostumats a tenir treballadors que feien les feines del camp, així que quan van haver

de fer-se’n càrrec ells mateixos, s’adonaren que hi havia d’altres tractors que no costaven
d’engegar, que tremolaven menys i que no feien tant de soroll.
El 1958, l’empresa nord-americana CASE entrà a la societat i el 1964 plegaren definitivament.
En referència al Super 202 és un dels últims tractors que van fer i és curiós, tal com van
remarcar els distribuïdors de la marca, perquè tenia uns certs aires de modernitat: capó de
fibra de vidre, un tauler de control força ostentós... però sota d’aquest vestit hi trobem el
clàssic motor de cap calent.
Quan vaig començar la reparació em semblava que seria com arreglar un Lanz, però no és el
mateix perquè comparteixen la filosofia però tenen moltes diferències mecàniques. Primer de
tot vaig rectificar el cigonyal i vaig refer el coixinet de biela. Això va ser relativament fàcil.
La cosa es va complicar quan vaig arribar a la part d’injecció, ja que els components no
s’assemblaven a res que jo conegués perquè se’ls fabricaven ells mateixos.
Després d’obtenir informació i un recanvi per l’injector, vaig aconseguir posar-lo en marxa, la
qual cosa, en gran part, compensa l’esforç. Tenint en compte les explosions que feia el meu
petit Vierzon, vaig pensar en els enginyers i els operaris que investigaven aquests motors, que
havien de fer la recerca a base de molts fracassos, que s’espantaven amb explosions no
controlades, les quals poden ser més que considerables en un motor de 10000 cm³ quan
acumula combustible.
Suposo, però, que tot i alguns esglais aquests enginyers es devien sentir ben satisfets quan
aconseguien que els motors funcionessin. Si més no, així és com jo em sento quan pujo dalt del
Vierzon, que ara rutlla prou bé.
Josep Forcada
Soci. 115

Vierzon 202 restaurat

DESCOBERTA DEL MOIANÈS

El diumenge 5 de Juliol de 2009, es va fer una sortida amb tractors, a fer un tomb pel
Moianès. En total varen ser uns 26 tractors, ja que va venir gent de Casserres,
Navarcles, Balsareny, Castellgalí, Balaguer, Manresa, companys de l’Empordà i un de
Navarra acompanyat d’un quisso.
A les 9 del matí, ja estaven “aparcats” al camp de vol d’El Prat i els tractoristes, de
cara a “l’assunto” al restaurant del mateix camp de vol per esmorzar. Encabat, es va
sortir en direcció al Clapers, cap a la casa nova d’El Prat, les Umbertes, les Closanes i
finalment parada a les Coves del Toll, on, qui va voler, va fer una visita guiada a les
coves i els que no, ens vam prendre una cerveseta.
Quan el Sr. Beringues va tenir el morro del seu Lanz ben calent, es va tornar cap a
Moià per una drecera a veure si n’atrapàvem a dos que s’havien escapat (eren el Miquel
i el Paco) que van anar a començar a fer l’arròs, que ens vam menjar a la tornada, al
xiringuito que el Jaume Clusella havia preparat al seu local.
Fet i fotut, ens hi van tocar les 5 de la tarda i ens havíem descuidat d’anar a missa.
Llavors els del poble, ens va venir just d’anar a tancar les eines, que va caure una
tapassada d’aigua que déu ni do, i ens va saber greu per a tots els companys que havien
marxat rodant amb el tractor.
A tots, moltes gràcies per haver vingut i fins a la propera!
Joan Viladrich
Soci núm. 145

MERCAT DE L’ESPUNYOLA
El primer diumenge d’agost del 2009, i
per primera vegada, es va fer acte de
presència al “Mercat de Recanvis i Antiguitats
de l’Espunyola”, amb uns quants tractors, la
majoria d’ells propietat de socis d’Amics del
Tractor d’Època del Bages.
Aquest mercat, celebrava el Xè
aniversari, durant aquests primers 10 anys,
començant la fira del no res, han aconseguit
assolir bastants visitants, entre cotxes,
motos, recanvis d’època i altres antiguitats de
qualsevol tipus. En edicions anteriors, s’havia
parlat de portar-hi tractors, però degut a l’elevat cost econòmic del transport, no havia estat
possible. L’any 2009, fent un esforç la nostra associació, alguns socis particulars i la comissió
organitzadora del Mercat de l’Espunyola, es va aconseguir passar del dit al fet, portant una
dotzena de tractors, exposant-los durant la fira, fent una engegada a mig matí i algunes
demostracions poc costoses, però que van crear molta expectació i agrat entre els visitants,
durant tot el matí.
Arribada l’hora de dinar, la comissió del Mercat ens calmà la gana amb un bon dinar
popular, seient a l’aire lliure i protegint-nos del vent com podíem, ja que era un xic massa fort.
Després d’aquest àpat vam fer una mica de xerinola fins que la gent va començar a desfilar
cadascú a casa seva.
Durant tot el dia, també hi va haver la parada de l’Associació muntada, per on passaren
alguns visitants interessant-se pels Tractors d’Època i fent preguntes i animant-se a formar
part de la nostra associació, ja que es van apuntar 2 nous socis, que esperem que d’aquí en
endavant continuïn les mateixes o millors traçades de les que tenim.
Des de l’organització de l’esmentat Mercat , es va fer una valoració bastant positiva de
l’exposició dels tractors i quedant amb moltes ganes de repetir i si pot ser millorar-ho amb la
pròxima edició.
Josep Mª Llorens Esquius
soci núm 110

Arrossegant el tronc

XIII EXPOSICIÓ DE TRACTORS D’ÈPOCA A
CASTELLBISBAL – 23 d’AGOST de 2009
Ja ha passat un altre any i per la festa Major de Castellbisbal varem
celebrar la tretzena exposició de tractors d’època.
Varem tornar a rebre la visita de la llibreria Poliglota, que ens ofereix
gran quantitat de llibres, tant de tractors com d’altres col·leccionables.
( www.libreriapoliglota.com )
Aquest any varem enlairar amb una grua un Farmall F-20, una nota
d’espectacle i localització de l’exposició, hem d’agrair la col·laboració de
Grues Caballer ( www.caballer.info ).
Varem fer la tradicional volta pel poble per exhibir els tractors i el seu
bon funcionament. També varem llaurar amb diverses arades i vam
veure com funcionava la màquina de fer bales de palla amb palanca. I
com a record varem repartir l’exclusiu tractor en miniatura pels expositors, fet només per a
l’ocasió.
Hem de destacar la varietat i qualitat de tots
els tractors exposats. Cada any podem
observar més peces en un estat de
conservació i restauració òptim.

A primera linea un hanomag WD de 1921 i a
continuació un Hurliman de construcció Suïssa.
Lanz Bulldog, perfectament restaurats, un 45cv
un 35 cv i un 40cv construït a Getafe
Aprofito per agrair la col·laboració de d’excel·lentíssim Ajuntament de Castellbisbal, sense el
qual seria impossible dur a terme la festa , com també a l’aportació de les següents empreses
particulars:

MARC BOSC
soci núm. 51

INAUGURACIÓ DEL MUSEU DEL TRACTOR D’ÈPOCA
CASTELLBISBAL
Promogut per una fundació privada, mostra en un
espai de 2.000 m² un centenar de models de
diferents èpoques i fabricats en països de tot el
món.
Inaugurat el passat 23 de febrer pel Conseller
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya,
Joaquim Llena, i l’alcaldessa de Castellbisbal,
Maria Dolors Conde, el nou Museu del Tractor
d'Època es troba en aquesta població a uns 25
km de Barcelona. A través d’un espai de 2.000
m2, posa a l’abast del visitant una extraordinària
col·lecció de mes de cent tractors que reflecteix més d’un segle d’història de la mecanització
agrícola. Aquest museu suposa la materialització d’un somni llargament acariciat per Joan Bosch i
els seus fills que es va començar a gestar tretze anys enrere.
Entre els diversos models visibles, procedents de països com Alemanya, França, Itàlia, Hongria o
els Estats Units, figuren peces com un tractor de vapor de 16 tm fabricat al Canadà el 1898; el
Lanz Bulldog HL-12 alemany, primer d’una saga que va tenir gran difusió a Europa; algunes sèries
de marques molt populars -John Deere, International Harvester, Massey-Ferguson-; així com
diversos Case, Fordson, Oliver, Steyr, Hannomag, Ebro, etc., i un ampli repertori de motors
estacionaris. Segons Marc Bosch, un dels responsables del museu, tots els tractors exposats es
troben en condicions d’ús i llestos per funcionar.
El Museu del Tractor d'Època es pot visitar els caps de setmana (dissabtes i diumenges, de 10 a 14
h) encara que es poden programar visites guiades per a col·legis i grups de 10 persones com a
mínim. La seva obertura ha estat impulsada per la Fundació Privada Museu del Tractor d'Època,
entitat sense ànim de lucre l’objectiu del qual és divulgar i promocionar la història de
la maquinària agrícola. De fet, es tracta de la primera fase d'un projecte més ambiciós que preveu
la construcció d’un edifici, a prop de la seu actual, per allotjar l’extensa col·lecció de tractors de la
fundació que no poden exposar-se per falta d’espai.
Per mes informació:
<http://www.museudeltractordepoca.com/>
info@museudeltractordepoca.com

Museu del tractor d’Època
C/ Comunicacions 8
Castellbisbal 08755 - Barcelona

CAMÍ DE SANTIAGO
Dos socis de la nostra associació, van poder gaudir del camí de Santiago a dalt del
tractor, un amb un Lanz Rutero i l’altre amb un hanomag Barreiros. Tots dos ens han relatat
les vivències d’aquells dies, i des de la redacció s’ha optat de publicar les dues experiències:
un en el butlletí en català i l’altre en el butlletí en castellà.
Després de bastant de temps de preparació per part
de l’Associació Espanyola d’Amics de la Maquinària
Agrícola per tal de fer el camí de Santiago, l’hem
pogut fer!, junt amb els companys catalans: Jaume
Tobella i Rosalia, Miquel Bada i Laura, Pere Argemí i
Montse ,encara que en Pere no va venir amb el tractor
ens va acompanyar i ajudar quan va fer falta; Simó
amb el nebot i Vazquez. I companys de pobles
diferents d’Espanya .

DISSABTE 5 DE SETEMBRE
ST.JEAN DE PIED DE PORT – RONCESVALLES 30 KM
L’aventura comença en aquest petit poble tot
verd i ple de flors per tot arreu. En una nau
molt gran ens esperaven els tractors. Vam
conèixer els companys de ruta i un cop
explicades les instruccions a seguir per fer
el camí , vam posar els tractors a punt.
Desprès d’haver dinat vam fer la foto de
sortida
i tots els tractors en marxa,
passem pel poble i un petit descuit ens fa fer
uns km de més. Tots junts vàrem prendre la
llarga pujada cap a Roncesvalles on vam
col·locar tots els tractors davant de l’Alberg
i el Monestir. Hi havia molta gent i peregrins, tots ben encuriosits . Cada dia acabada la ruta
havíem d’anar segellar el Llibre del camí. A la hora del sopar a Casa de Beneficiados vam
donar 1a placa d’ agraïment al Prior de la Colegiata Don Jesús Idoate Gil.
DIUMENGE 6 SETEMBRE
RONCESVALLES – VILLATUERTA 71 KM
Amb una temperatura de 4º vam escalfar el tractor
envoltats de gent y peregrins, un cop tots a punt
vàrem sortir acompanyats per la Policia Foral de
Navarra i la Guardia Civil. El paisatge verd ens
acompanya, vam passar pel mig de Pamplona davant de
l’expectació dels vianants .Vam Dinar a Esquiroz hi
havia molta gent mirant ja que era diumenge .
Després vam pujar el Monte Perdón direcció Puente la
Reina, a on vàrem fer una petita parada, seguim cap a
Villatuerta allà al mig de plaça reservada per aparcar
els tractors hi havia un munt de gent encuriosida
esperant-nos. Allà ens vam trobar amb en Ramon Prat
i Sra. que ens van acompanyar fins a Sto.Domingo de
Calzada. L’ajuntament i la Cofradía de San Veremundo
ens van obsequiar amb una caldereta i postre típic del
poble. Un mocador amb un escut del poble, una
estampa personalitzada i l’explicació sobre el Pan de
San Veremundo.
DILLUNS 7 SETEMBRE
VILLATUERTA – STO. DOMINGO DE LA CALZADA 78 KM
De bon matí, el termòmetre ja marcava uns 20º, després d’omplir el dipòsit dels tractors i
tot a punt, vam ser acomiadats amb focs artificials i acompanyats per 8 o 9 motos de la
Guardia Civil. Fem parada a Arcos per fer un mos. Reprenen el camí passant pel mig de
Logroño, uns kms per l’autovia sense problemes pel trànsit per l’eficàcia dels Guardias. Parada
a Navarrete a on la Cooperativa Vinícola de Navarrete ens va convidar a visitar les bodegues i

a un bon dinar. A la sortida els companys de aquesta terra anaven al davant. Cal dir que
sempre trobàvem peregrins i la gent dels poblets bocabadats de veure un filera tant llarga de
tractors . El nostre Lanz va tenir un petit problema que vam solucionar ràpidament i vam
poder atrapar els altres.
El camí va ser mes llarg del previst. L’arribada va ser als voltants 8 tarda a la Plaza Mayor
passant per sota d’un arc, van deixar el tractors estacionats davant de l’expectació de la gent
DIMARTS 8 SETEMBRE
STO. DOMINGO DE LA CALZADA – BURGOS 68 KM
Després de donar la placa d’agraïment a
l’ajuntament i posar els tractors en marxa
prenen el camí direcció Ibea de Guarros,
anem per carreteres alternatives a
l’autovia degut al trànsit de molts camions .
Fem parada a Belorado. Per fer una
queixalada i al mateix temps vam deixar un
tractor espatllat. Seguim camí i passem
pel costat del pantà Arlazón. A Ibea de
Guarros hi van dinar, degustant “Olla
Podrida” típic d’aquells voltants. Amb molta
calor vàrem reprendre el camí , passem a
prop de la Sierra de Atapuerca i els
jacimens. A l’entrada de Burgos la Policia Local ens va acompanyar a la plaza de la Catedral, a
on vam deixar els tractors 1 hora i mitja envoltats de peregrins i gent . Un cop visitat els
voltants, la Catedral i segellat el llibre, tornem als tractors i la policia ens va acompanyar a
les afores de la Ciutat on vam aparcar els tractors davant antic Hospital del Rey.
DIMECRES 9 SETEMBRE
BURGOS—FROMISTA 80 KM
Després d’esmorzar i posar a punt els
tractors, omplir els dipòsits. Seguim camí
acompanyats per la Guardia Civil, cap el
poble Villaguirán de la Puebla a on vam
parar a la bodega d’un company de ruta que
ens va convidar a una degustació de
productes típics del lloc. Reprenem camí
per terres del Cid, vam trobar un Monestir
en ruïnes, el canal de la Mancha, molt de sol
i un tros camí dolent. Ja en província de
Palencia arribem a Fromista, on vam ser
rebuts per la Asociación Cultural La Trilla,
que ens van convidar a dinar “La sopa
típica” i de tot i més. Una llarga sobretaula doncs aquella tarda la teníem lliure. Cap el vespre
van anar a la Romeria del poble.

DIJOUS 10 SETEMBRE
PT. FROMISTA – SAHAGÚN 62 KM
Després d’esmorzar, escalfar el Lanz i un
cop tots apunt vam seguir el camí
acompanyats per la Guardia Civil, vàrem
parar a Carrion Condes, passant per davant
del Monestir Zoilo, tot
era planer. El
company de Sahagún anava davant per tal de
guiar-nos i passar per sota L’Arc Medieval
que es troba a l’entrada. Tot fent un volt
vam arribar a la plaza grande a on el nostre
company hi tenia exposats alguns dels seus
tractors. Allà ens vam trobar L’Ignasi Torné
i la seva família, plegats vam dinar, força
tard per cert, però no hi havia pressa,
podíem fer sobretaula llarga; la tarda era lliure i vam aprofitar per deixar el tractors a punt.
A l’hora del sopar l’ Alcalde de Sahagún ens va donar un obsequi i el company d’aquesta ciutat
ens va convidar del seu vi en els dos àpats.
DIVENDRES 11 SETEMBRE
SAHAGÚN – ASTORGA 115 KM
Vam sortir matí casi fosc, l’etapa més llarga
de totes. Després de 2 hores de camí amb la
Guardia Civil al costat vam parar a Mansilla
de las Mulas per tal de fer una queixalada.
Un cop amb forces, vam seguir el camí
direcció Leon per la N620 amb molt de
trànsit. Van passar pel mig de Leon i vam
deixar els tractors en una plaça molt gran a
on hi havia uns quadrats plens d’aigua davant
el Parador de San Marcos i la Catedral. Vam
fer una petita volta per estirar cames i
després de dinar al Parador reprenen el
camí cap Astorga. La policia decideix anar
per l’A71 degut al trànsit de la N620. Van arribar a Astorga quasi de fosc, aparcant els
tractors davant L’Edifici de Gaudi i de la Catedral.
DISABTE 12 SETEMBRE.
ASTORGA – VILLAFRANCA DEL BIERZO 82KM
Com cada dia, un cop a punt tots els tractors,
vàrem seguir el camí direcció Molinaseca,
temperatura fresca, molts peregrins. Parada a
Rabalan del Camino a mes de 1000m. d’alçaada per
agafar forces per pujar el Pico de Foncebadon de
no sé quants metres d’altitud. El nostre Lanz va
arribar amb el filtre de gas-oil brut, després de
fer-li petits arranjaments
amb la companyia i
ajuda d’en Pere i L’Ignasi vam seguir camí. Ens

esperàvem unes baixades impressionans amb fabuloses vistes, podríem dir de les més
boniques de totes les etapes. Més d’una vegada se’ns va parar el Lanz es refredava. En el pic
de “Cruz de Hierro” els companys de davant nostre es van fer una foto al peu de la Creu amb
els tractors . Van creuar l’Acebo poble serrano de pedra y pissarra i arribada a Molinaseca
per dinar. Els altres companys ja havien dinat, nosaltres vam dinar més tard en companyia del
Pere, la Montse, l’ Ignasi i les seves quatre nenes. També van venir a fer pinya el Jaume, la
Rosalia, el Miquel i la Laura. Reprenen el camí creuant Ponferrada pel exterior, parant a
omplir el dipòsit de gas-oil.
L’arribada a Villafranca del Bierzo als voltants de les 8 del vespre, molta gent , era festa
major , vam deixar els tractors davant la Catedral on repicaven les campanes. Vam sopar a la
plaça en mig de la gresca de la festa.
DIUMENGE 13 SETEMBRE.
VILLAFRANCA DEL BIERZO – SARRIÁ 81 KM
Aquell matí no hi havia gaire gent a veure
l’engegada dels tractors , encara dormien
era festa major. Amb una bona fresqueta
comencem el camí , vam passar per la N-VI
que va paral·lela a l’autovia cap a Coruña,
vam poder veure grans viaductes entre els
desnivells de les muntanyes. Entrem a la
Comunidad de Galicia, després de passar
per Ambasmestas, pugem el “Alto de
Piedrafita de 1463m d’altitud . Creuem per
Dopio, Triacastela, en aquest port la
carretera no hi ha trànsit per que l’autovia
passa al costat, i com no fem parada per fer un mos.
Reprenen el camí sense els “polis”, envoltats de prats verds i molts castanyers fortes
pendents i desnivells . En una d’aquelles baixades tant dretes el nostre Lanz es para i apa!
Tornem a escalfar-lo!. Reprenen el camí ràpid per atrapar els companys direcció Samos, a on
parem per dinar. A la tarda entren a la Provincia de Lugo i a la arribada a Sarria som rebuts
per amics de Asociación Gallega de Maquinaria ,aparquen els tractors en un punt alt al costat
de una Torre Antiga des d’on es veia tot Sarria.
Per sopar els amics de la Asociacion Gallega ens van fer una queimada, acompanyada de la
música de la Gaita i uns petits poemes.
DILLUNS 14 SETEMBRE.
SARRIÁ – ARZÚA 74 KM
Van iniciar el camí amb boira i la temperatura
força baixa, Fortes pujades seguides de
baixades en un paisatge molt verd, vam arribar a
Puerto Marin, parada a la plaça fortificada,
L’Ajuntament ens va obsequiar amb una tarta de
Santiago. Un cop amb forces reprenen el camí i
com no ... en una de las baixades el Lanz es torna
a parar! (les baixades no son per ell!) tornem a
escalfar-lo i endavant ...animats pels peregrins

que al llarg de tot el camí ens vàrem anar trobant i que ens van fer una pila de fotos.
Aquest dia vàrem passar per poblets petits plens de flors i carrers estrets. A Palas del Rei
parada per dinar. Després d’omplir els dipòsits de gas-oil, sortida direcció Arzúa a on van fer
parada i fonda.
DIMARTS 15 SETEMBRE.
ARZÚA – MONTE DE GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 40 KM

Darrer dia, amb molt bon temps, tots en fila
i som-hi!!! Que l’aventura s’acaba... cap al
Monte de Gozo, a on vam aparcar els tractors
i alguns companys van tindre la sorpresa de
ser rebuts pels seus familiars.
En aquest paratge es va celebrar una missa
de campanya a la Hermita de San Marcos,
vam fer temps fins l’hora de dinar , fent-la
petar amb els companys tractoristes sobre el
camí, el bon temps que varem tenir, la rebuda
dels pobles, els ànims donats pels peregrins,
del paisatge que vam poder gaudir...
Al dinar vam ser molta colla, en acabar la foto de cloenda del camí i cap a portar els tractors
a descansar a una finca pairal.
Volem remarcar el companyerisme entre tots, l’atenció rebuda i direcció del camí pel Sr.
President de la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola.
L’endemà vam anar a visitar la Catedral de Santiago i els carrers del voltant , amb en Jaume i
Rosalia
Ha estat una experiència única, inoblidable i plena d’emocions! I ho hem volgut compartir
amb tots vosaltres amb aquest modest escrit.

Josep i Montse.
Soci núm. 6

POTENCIES(cv) PER LITRE DE GAS-OIL CONSUMIT
Les potencies i consums d’un motor (separat de la unitat a la que pogués propulsar), així com els
assajos a l’eix de presa de força, quan està integrat en un tractor, són determinats en les
estacions d’assajos, oficials o no, a través de dinamòmetres i mesuradors de cabal, amb la qual
cosa la potència observada en el lloc de l’assaig, es veurà afectada, en funció de les condicions
atmosfèriques regnants durant l’assaig: Pressió atmosfèrica, temperatura i humitat.
Degut a aquestes condicions variables explicades, es van establir diferents Normes d’assaig, amb
la finalitat de que dos motors o més poguessin ser comparats, encara que haguessin sigut
assajats en diferents països i en diferents condicions climatològiques.- Les normes són
lleugerament diferents algunes i ostensiblement altres, per tant es faran les comparacions
sempre entre motors que presentin un assaig dins d’una mateixa norma.- Cada potència
observada es ajustada, a través del càlcul, a la norma que desitja l’Estació d’Assaig sigui
identificada.
ALGUNES NORMES D’ASSAIG MÉS UTILITZADES MOTORS:
Pressió Atm.
Temperatura
Humitat
( 2 )
-------------------------------------------------D.I.N. 70020 .............

760 mm.Hg.

I.S.O. 2288 ADD .........
ECE

R 24

20º

1000 mb. = 750 mmHg.
990 mb. = 742,52 mmHg.

Sec

100

25º

---

25º

101

I.S.O. TR 14396 … (1)

990 mb. = 742,52 mmHg.

25º

107

BS. AU 141a ............. (1)

736 mm.Hg.

20º

S.A.E. J-270 1.2.1. .. (1)

955 mb.= 716,2 mmHg.

29,4º

--

S.A.E. J-270 1.2.2. ......

955 mb. = 716,2 mm.Hg

29,4º

--

SAE J 1349 ………….

1000 mb = 750 mmHg

25º

Sec

105

104

(1) Els motors s’assagen sense ventilador, bomba d’aigua i alternador.- Els seus CV. són bruts,
aprox. un 7% inflats. Determinen potències “brutes”.
(2) Comparació de potències obtingudes, en un mateix motor, base 100, per a DIN 70020.
ASSAJOS EN EIX T.D.F.
Pressió Mg.
Temperatura
Humitat
---------------------------------------------------------------------------------E.M.A. ......................

760 mm.Hg. = 1013 mb.

15,5º

Sec

I.S.O. 789/1 ............

760 mm Hg. = 1013 mb.

20º

Sec

O.E.C.D. .................

990 mb. = 742,7 mmHg.

25º

Sec

972 mb. = 729 mm.Hg

25º

Sec

NEBRASKA (U.S.A.)

La norma més ajustada a la realitat i que són més aplicades són la DIN 70020, Alemanya i la
ECE R-24 i serien de les que ens hem de fiar pels assajos del motor, encara no instal.laat al
tractor.
Els assajos a la presa de força, no tenen complicació, ja que són potències una vegada el motor
està instal·lat en el tractor, amb tots els seus accessoris en disposició de treball, com el
Ventilador, bomba de agua, alternador, en moviment, sense càrrega, etc.
Fet aquest treball previ i fruit de la informació coneguda i de la pràctica professional es pot
esbrinar, a través d’una senzilla operació aritmètica, amb una certa aproximació, suficient per a
determinar, per manca de dades més fiables, la potència expressada en CV de potència que ha
desenvolupat per cada litre de gasoil consumit, el motor del tractor (potència promig
desenvolupada durant el període de consum mig)
De manera general direm que un motor, en bones condicions mecàniques i d’ajustament, serà
capàs d’aconseguir 4,884 CV de potencia neta, PER CADA LITRE de gasoil gastat. Si els CV del
motor que coneixem, són potència “bruta”, restarem un 7 % d’aquesta potència, abans de
procedir a calcular els litres de combustible, teòrics., de consum. CV nets = 83 / 4,884 = 17
litres de gasoil serà el seu consum hora.
Així , si un tractor controlat, en el seu consum, ha gastat a raó de 17 litres hora, haurà
desenvolupat:
17 x 4.884 = 83 CV. hora
La constant aplicada, és el producte de la següent fórmula:

CV / L =

10500 x 0,84 x 0,35
--------------------------- = 4,884
632

LLEGENDA
105OO
632
0,840
O,35

= Kcal. per kg. gasoil
= Kcal. necessàries per 1 CV hora
= Pes específic del gasoil
= Rendiment net per a motores de gasoil

Es necessari insistir que aquesta fórmula solsament es utilitzable a títol orientatiu, a raó de no
tenir altres mètodes de major precisió.
Per el que ja hem dit, la capacitat dels motors diesel per a produir potència, entre altres
variables, dependrà de la altitud (pressió Atm.) i temperatura, i només es pot establir amb rigor
mitjançant dinamòmetres, en aquest cas portàtils, desplaçats en la zona de treball, o bé creant
les condicions adequades en les cel·les d’assaig fixa, si estan dotades dels mitjans tècnics
necessaris.
També, els tractors perden potència, amb el temps, a causa del desgast natural i manca d’un
servei de manteniment adequat, principalment al servei del sistema de injecció.
Un estudi realitzat a ANGLATERRA, fet per alumnes d’una Universitat especialitzada, sobre 85
tractors provats, dels que:

24 eren tractors o motors nous.
61 eren tractors procedents d’agricultors
va determinar que:
47 % estaven dins de (+) (-) el 5% de les seves especificacions.
reduït més del 10 %
11 % la seva potència s’havia reduït més del 20 %

26 % la seva potència s’havia

Les raons més comuns de la pèrdua de potència va ser:
45 % Bomba injectora o problemes d’injeccions.
15 % Problemes en el trasiego del gasoil.
10 % Vàlvules en mal estat.
10 % Falta de compressió.
7,5 % Filtre d’aire obstruït.
No van respondre pas pitjor, els tractors més antics.- Alguns d’ells, amb lectures altes en el
compta-hores, tenien bona resposta de potència.- No obstant, una degradació de la seva
eficàcia, es va observar, en els tractors amb més de 5.000 hores.

Juan Artigas
soci núm. 111

FESTA DEL SEGAR
El passat dia 20 de juny es va celebrar a Palau-solità i Plegamans la Festa del Segar,
acte que va ser organitzat pel Patronat de Sant Isidre dins els actes d’aquesta festa.
La diada ja havia estat organitzada l’any passat però jo hi vaig assistir aquest any per
primera vegada. La festa va ser molt interessant però vaig veure, amb pena, com l’esforç d’una
desena de persones quedava deslluït ja que entre els organitzadors, familiars i participants
érem una trentena de persones. Vaig poder comprovar com el patrimoni cultural que és la
manera de treballar i de fer la feina del segar amb volant es perd. I més difícil encara
d’entendre que una població de més de 16.000 habitants fóssim 30 incloent 7 persones de
poblacions veïnes.
La festa va comptar amb nou segadors que van demostrar l’art de fer garbes i bemsims
durant una hora mentre es donaven les explicacions de com es feien. Aquesta jornada va ser
enriquidora per a una persona com jo que no va viure aquella època.
Penso que ens equivoquem, però no sé en què. Ja no n’hi ha prou en donar d’esmorzar i
beure als assistents, de fer publicitat a les revistes locals, de publicar les fotografies de la
diada ni fer que un diumenge sigui original. I aquest fet no és tan sols d’aquesta festa sinó que
també passa amb les festes organitzades per les diferents entitats del poble.: Ball de
Gitanes, la Coral, els Pessebristes, el Patronat de St Isidre,...
Tothom es queixa que s’estan perden les tradicions, però a l’hora de la veritat ningú es
pregunta el per què. Potser el ritme de vida, l’estrés, el tenir marcat les setmanes, dies i
horaris,... fa que veiem segons quines activitats lúdiques com una feina i no com un enriquiment
cultural propi.

Joan Rocabayera
Soci núm. 63

PEREGRINATGE A L’ERMITA DE VILADELLEVA
Als socis d'Amics del Tractor d'època del Bages ens va arribar una carta en la que ens convidaven
el dia 3 de octubre de 2009 a la tradicional sortida a tractor a l'ermita de Viladelleva, des de la
casa de Jaume Tobella i la seva dona Rosalia , Can Cots de la Riera.
Cap a les deu del matí van començar a arribar socis, i la Rosalia ens anava obsequiant amb un
esmorzar d'embotits típics del país i de la zona, anàvem mirant i comentant els tractors d’en
Jaume, les seves bones restauracions, les seves anècdotes mecàniques i com el dia anterior havia
plogut molt, no es va poder fer demostracions de les feines del camp, però tot seguit es van
buscar bateries potents i es va arrencar algun tractor, es va treure a donar una volta i es va
comprovar que funcionaven molt be.
El gran espectacle va ser quan es va
arrencar el tractor suec Bolinders, s'ha
d'obrir diverses xapes per tots els
costats i amb un bufador escalfar un
tros dels escalfadors que surten a
l'exterior i quan es posen molt vermells
durant força estona, el tractor és capaç
d'arrencar, fa un fum blanc que sembla
boira. Però quan va sortir a fer un volt, el
so era d'allò més fi i agradable, com si
fos un motor de gasolina.
També els més petits van gaudir amb un
petit tractor que té en Jaume, donaven
voltes pel camí amb gran facilitat, així
que tots feiem soroll.

Can Cots de la Riera
Cap a la una ja havien arribat prous socis i en Jaume havia encès molts dels seus tractors. Vam
iniciar una bona caravana de vehicles per anar tots a dinar a Cal Magre, un restaurant on vam
menjar i vam parlar tranquilament de les nostres coses.
Abans d'entrar al restaurant ens esperava un aficionat a les miniatures, i ens va fer una
demostració d'una trilladora en miniatura, col.locada sobre d'una taula se li alimentava amb
espigues de blat i, funcionant igual que les grans, separava el gra de la palla. Tota ella era una
reproducció exacta d'una de mida real.

Maqueta de l’Ajuria 110

Després de dinar es van
arrencar una altra vegada
els tractors, algun per falta
de bateria els vam haver
d'estirar, però la caravana
va emprendre el camí
pintoresc cap a l'ermita, i
poc a poc i fent soroll entre
mig dels arbres, tots vam
arribar i aparcar davant
d’ella.

Aparcament al restaurant Can Magre
Les persones que hi eren, van admirar les relíquies tan boniques i continuació el capellà va celebrar
la missa i en diverses ocasions va fer referència als amants d'aquesta afició pels tractors antics, a
la seva conservació i la seva minuciosa restauració.

Aparcament a l’ermita de Viladelleva
Després una altra vegada a agafar el camí de tornada, amb alguna incidència, ja que els Lanz de
morro calent estaven freds i en les primeres baixades es paraven, però poc a poc i amb una mica
de fresca vam arribar a casa d’en Jaume, i una altra vegada la Rosalia ens va obsequiar amb una
coca per berenar. Vam passar un dia esplèndid, que gràcies a la família Tobella, fa possible una
reunió d'aficionats als tractors antics.
Rafael Val Bescós
Soci núm 74

TRACTOMANIA A CAUSSADE
Com ja és habitual des de fa uns quants anys, solem anar tota la família a
Caussade. És un poble petit al nord de Toulouse dins la regió de Tarn et Garone.
Com ja he dit, ja fa uns quants anys que hi anem i és una fira que ens hi trobem
bé i que ja comencem a tenir coneguts.
Pels que encara no hi heu anat mai, us faré cinc cèntims de què hi ha en aquesta
fira.
Es celebra a la tardor el tercer cap de setmana d’octubre. El divendres a la
tarda ja hi ha quasi bé totes les parades muntades per així ja poder començar el
dissabte al matí a primera hora.
És un espai no gaire gran i per tant tot està
molt ben aprofitat. Hi trobem tractors vells
per vendre de diferents marques i estat de
conservació, parades de recanvis de tractors i
també de cotxes i motos, alguna parada
d’estris vells de pagès i altres utensilis,
parades de trastos que aquí potser ja els
hauries enviat a la deixalleria, ... També hi ha
un espai reservat per exposició de tractors i motors estàtics en un molt bon nivell de conservació i
amb demostració d’aquest bon funcionament amb la seva posada en marxa. Plafons d’anuncis de
venda, de compro, de busco, a on has de passar una bona estona per poder-els llegir tots.
I dins del pavelló, hi ha parades de llibres, parades de recanvis més delicats, parada de barrets
(Caussade és el poble que elaboren els canotiers), parades de manualitats, parada de
joguines,...També hi ha un espai reservat per a menjar ja que pots esmorzar i dinar a la fira
comprant el corresponent tiquet.
Aquesta fira ja és bastant coneguda pels socis d’aquí i és un punt de trobada i fer petar la
xerrada.
L’atapeïment de les paradetes i de tractors fa que hagis de donar més d’una volta per tenir-ho tot
vist, i ben segur que encara se t’escapa alguna cosa. És una fira que pots trobar allò que ja havies
donat per perdut.
Per mi és un cap de setmana intens i us convido d’anar-la a veure.
Josep Roca
Soci núm 44

Exposició d’un Mogul i
un Titan

COMPRA I VENDA
Els anuncis són gratuïts pels socis. Podeu trucar a 93 873 18 62 - 93 830 01 90

Venc: McCormick 10/20 rodes de ferro – FORDSON 10/20– JOHN DEERE models B-D-R - LANZ models
16,17,22,28,30,35,38,40,45,55,60 i 65 cv. – BARREIROS-545 – LANDINI velite 35– PORCHE junior 1 cil. – SOLE
dièsel i cil. –GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS. Peces de recanvi Lanz
Compro: Llantes davant LANZ 65cv.
Josepsagues@yahoo.es tel. 93 873 85 22

Venc : -FIAT 332 oruga perfecte funcionament (restaurat).--BARREIROS 5000 funcionant .--MF 30 perkins 4
funcionant (restaurat).--PORCHE ALLGAYER A-122. 2 Cil. tot original.--FARMALL CUB (USA) perfecte
funcionant (no pintura).—SOLE DIESEL.--.-LANZ 16 y 17 (rodes radis) restaurats.-JD 720 D bessones funcionant,
falta arreglar radiador.-FORDSON 20/30 rodes ferro, sense restaurar.-MC. CORMIC DEERIG per exposició, no
funciona.-FENDT FARMER S3 4 cil. (averia canvi).-ZETOR 25 A (desmuntada culata).-STEYR 180 B (sense
restaurar).- Motor STEYR 180 B.-MAN 2 cil. (sense restaurar) .-ARADES, SEMBRADORES I SEGADORES
VARIES...
Recanvis: Accessoris- Arranque MH Pony.- Arranques Lanz i altres Bosch 1,8.- Culata LANZ 35-45 i 38, 40.Dinamos LANZ i altres.- Discs embrague nous i varis.- Bombes aigua Perkins i Mercedes.- Components bombes aigua
Barreiros.- Injectors Barreiros 350 i 5000.- Magnetos varis.- Radiador SOLÉ.- Volant inèrcia Lanz 30.- Elevadors
hidràulics ROQUET.-Volvedors arrancar LANZ 38,40 y 60.-Tapes volants LANZ 60 i 65.-Rodes davanteres LANZ
28-30 i 38-40.-Frontal JD 515 i 717.-Capo JD 515 i 717 (fibra).-Joc segments BARREIROS 545.-Jocs reparació
bombes aigua PERKINS i MERCEDES.-Torn 1'50 OPTIMUM.-Grúa de taller HERMED,1000 .- Varietat de discs
d’embrague i varietat de ròtules de direcció
Tel. 938360137, 937714400 (nits)

Venc: recanvi FAHR D 133N – recanvi FAHR D 270 H – FAHR D 15
Compro: FAHR D 60L – FAHR D 540 – FAHR D-88 - DEUTZ D 8005
Tel. 93 830 01 90
618 30 13 57

Venc: Lanz Iberica D4090 per restaurar 3000€ - Lanz Iberica D 3806 (Morro pla) 3000€ Motor clavat i per restaurar
- URSUS 9500 € Restaurat - DEERING 7000 € En marxa i sencer - DAVID BROWN diesel 1000 €
Tel. 605 984 968 Marc

Venc: RENAULT ant 1938 per restaurar.- VIERZON 201 funcionant .- NUFFIEL 342 per restaurar – STYER 288 en
funcionament – HANNOMAG 438 per restaurar – OLIVER per restaurar – LABOREUR per restaurar.- FERGUSON
motor estandard, 4 cil.- Màquina AJURIA model 0 amb dos jocs de rodes de goma i de ferro .- màquina de batre
AVELLANA rodes de ferro, model molt antic- Segadores i lligadores de les primeres .- un rampí de descàrrega lateral
amb rodes de ferro – Recanvis d’alguns models de tractors antics – aros nous per estrenar de FORDSON
Tel. 93 873 43 47
686 67 67 15

VENDA:
TRACTORS:
AUSTIN 10-20 Any 1924 - ALLIS CHALMERS 20/35 Any 1925 – AVERY 20-50
any 1917 – BARREIROS R-550 B any 1968 - BUCK DZ 30 Any 1954 – CASE 65 C – CASE 20-45 - 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 - FORD 9600T any 1975– FORD DEXTA any 1962 - HSCS G35 any 1928 - HART PARR 18-36 any 1924
- JOHN DEERE D any 1925 - JOHN DEERE D any 1930 - LANDINI Velite 30 any 1935– LANZ 35 any 1936 LANZ 30 any 1965 - LANZ 22cv – LANZ 25cv - LANZ 16 cv any 1948 - MASSEY HARRYS 25 any 1925 MASSEY HARRYS PONY any 1950 - McCORMIC D217 any 1952 - PORCHE JUNIOR any 1965 - RUMELY
X 25-40 any 1917 - RUSSELL STEAM Any 1900 - TITAN 10-20A - TWIN CITY 21-32 any 1924 - VOLVO BM
36 any 1958 - GRAN VARIETAT DE MOTORS ANTICS DE COL.LECCIÓ
Telèfon 972 46 10 72
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