
A K. 2.6 nyersolajtraktor 
a H·S·C·S nyersolaitraktorok elvén épült 

a legegyszerübb, a legtökéletesebb szántógép. 
A K 26 traktorban az évek során gyüjlött megfigyelések, a beváll szer

kezetek, a kitünőnek bizonyult elrendezések mind lestet öltöttek, hogy igy a leg
tökéletesebb, hazánk viszonyainak, a rendelkezésre á lló kezelő személyzellanult
ságának és a nálunk kapható legolcsóbb üzemanyagnak legjobban megfelelő 
Iraktort alkossa. 

A K 26 főbb jellemző szerkezeli tulajdonságai - a közismerteken kivül, amelyeket 
késöbb sorolunk fel - röviden a köve lkezökben foglalhatók össze. 

Nagyobb te ljesitmény csökkentett suly mellett, - ami együltvéve a 
nyersolajtraktor használhatóságát még az eddiginél is egyelemesebbé teszi. 
Ott ahol a kisebb suly szerepet játszik, a K 26 ép oly kifogástalan munkál 
teljesit, minl a kötöttebb sik talajon. A kisebb suly a K 26-nak egyuttal nagy 
mozgékonyságot kölcsönöz. 

A K 26 nyersolajtraktornak motora mélyen fekszik, könnyüfém du
gattyuja van, s igy a motor járása rendkivül nyugodt. 

A K 26 nyersolajtraktornál a molor izzófeje a gép elejére került. Ezen 
elrendezés által nemcsak a . kezelő részére való hely lett nagyobb és kényel
mesebb, hanem a kerekekre eső suivelosztás is igen kedvező. A traktorvezető 
üléséből a gép a legnagyobb könnyűséggel áttekinthető. Igen nagy előny még 
az, hogy a fogaskerékszekrényhez felülről közvetlenül hozzá lehet férni, ami 
az ellenőrzésnél rendkivül nagy könnyebbséget jelent. Oldalas helyen nincs 
meg a feldőlés veszélye, mert a traktor sulypontja nagyon mélyen fekszik. 
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A szijtárcsa és kapcsoló egybe van 
é pitve, ami igen egyszerüvé tette a kapcsoló
szerkezetet. A szijtárcsa közvetlenül a főten
gelyen van, ami á lta l· a motor teljes ereje, 
fogaskerekeken át való közvetilés és veszteség 
nélkül a szijtárcsán rendelkezésre áll és a 
munkagépre átvihető. 

A já rókerekek préselve vannak és 
peremmel ellátva, ami által rugalmasságuk és 
!adósságuk megnövekedett. 

Az összes kenőhelyek zsírprés segitségével 
egysze~üen, gyorsan és takarékosan kenhetők. 

A henger, duga ttyucsap, forgattyucsapágy valamint a nyersolajszivattyut 
meghajtó excenter kenését egy beállitható központi olajozó a utomatikusan végzi. 

Elektromos világitás könnyen felszerelhető. 
A kapcsoló és fék lábbal müködtethető. 
A nyersolajtarlány oly nagy, hogy a traktor az egész napi munkának 

megfelelő üzemanyagmennyiséget magával viheti, a mi. nagy kényelmet jelent. 
A hátsó kerekek tengelye, amely osztott, szint~n golyóscsapágyban forog. 

A hosszu kipuffogócső a hang tompitása és az esetleges tulságos olajo
zás folytán kiszáródó olaj felfogása végett lefelé van hajtva. 

A gép szél- és összeszerelése a részek megfelelő elhelyezése által egy
szerü módon végezhető és kevés időt igényel. Minden fontosabb rész a többitől 
függetlenül leszerelheló és üzem közben könnyen szemmel tartható. 

Mindkét első keréknek vezetőtaréj a van, ami könnyü kormányzást biztosit. 

A K. ~6 nyersolajtraktor egyesiti magában a beváll és 
hazánk minden részében elterjedt nyersolajtraktorok immár 

bebizonyosodott előnyeit a ha ladás diktálta célszerü 
ujitásokkal. Ahol még lehetett. ott a régi jót az 

UJ jobbal helyettesitettük és szilá rdan 
hisszük. hogy a K 2.® traktorral a 

legjobba t adjuk a magyar 
gazdának. ami ma 

traktorban elő· 
állitha tó. 

\ 
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Fo.:n:to§ iJtá.nyelvek 

:trakíorvá.§áll."iá§nál! 

A gazda, aki a sokféle létező 
tra ktort , vagy azok leírását 

maga előtt látja , rendszerint nehezen 
tud dönteni. A nehéz választás 
közben az ember könnyen mellékes 
körülmények utá n, vagy egyéb mó
don befolyásolva ha tá roz. Ezért 
fontos, hogy ilyen nagy kiadást 
jelentő véte l előtt a gazda saját jól 
felfogott érdekében néhá ny oly ve

zető elv utá n induljon, amelyeknek helyességél nyugodt meg
gondolás mellett felismerte. Ezen követelményekt61, a melyeket 
minden jó traktornak feltétlenül teljesitenie kell, a karunk a 
következőkben szóla ni. Helyességüket minden józanul gon
dolkodó ember különösebb szaktudás nélkül is be fogja látni. 

Aki elég fontosaknak találja majd a felsorolt követel
ményeket, az ne tágitson azoktól és válasszon azok szem 
előtt tartásávaL A gyakorlat minden bizonnyal igazolni fogja 
választása helyességéL 

~ --------- ----
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O Az olcs6 üzem kérdése. 

A Irakiorra forditolt költségek nagyjában három 
részre oszthatók: a vételár lörleszlésére, üzemköltségekre 
és személyzeli kiadásokra. 

A hel.lles takarékoskodás abban nyilvánul meg, hogy 
nemcsak az árajánlatban szereplö összegel nézzük, hanem 
a biziosan bekövelkezendö és nagyon is lényeges szerepel 
játszó üzemi kiadásokat is számitásba vesszük. 

Melyik a legolcsóbb üzemanyag? 
A nyersolaJ. amely eszerint az üzemanyagok közölt a 

leggazdaságosabb. A Iraktor tehá t járjon nyersolajja l. A nyers
olajt raklornak az a további nagy előnye, hogy változó terhelés 
mellett is a lóerő órára eső fogyasztása közel állandó és kevés. 

A másik üzemanyaggal, a kenőolajjal szemben na
gyon különbözö igényeket támasztonak a traktorok. A nyers
olajlraktornál nincs kenöolajhigulás, tehát az olcsóbb olaj is 
megteszi a szolgálatot. E traktornál egy külön szivatlyu ré
vén az olaj mindig frissen kerül a kenendö helyekre és ezért 
AZ olcsó olajból is kevés kell, merl be lehet igazitani az 
olajadagol és igy nincs pazarlás. 

Mindezek szerint az olcsó üzem szempont jából leg
elönyöSii'bb a nyersolajtraktor. 

Az egrszeru kezelés 
fontossága. 

A Iraktorok terjedésének kezdelén sokat ártolt a7. 
11 nagyban hangozlalott jelszó, hogy a Iraktort minden 
lan•Jiatlan ember kezelheti. Ez tulzás. Hiszen tudjuk, hogy 
még egy egyszerü szecskavágó is hamar tönkremegy. 
ha nem érlenek hozzá. A Iraktor pedig jóval összelettebb 
gép, amiből következik, hogy szakérlelem nélkül egyre-másra 
bajok fognak kcletkezni. Látjuk tehát, hogy egyrészről el
engedhetetlen a hozzáértö kezelés, másrészről azonban telje
sithetetlen követelés, hogy a gazda a Iraklorára hosszu időn 
ti t kiképzett és iskolázott. tehát drága munkabérü kezelőt 
ültessen. Lehetséges és helyes az a megoldás. hogy a 
<~azdaság hozzáértö embere (a gépész, vagy maga a gazda) 
felü1mel a traktorra. az egyszerübb. de <rvakorlattal biró 
ember pedi<! vezeti. Ehhez azonban az kell, hogy a traktor 
lehetö/eg egyszerü legyen. ---

Még a jól kiképzett gépészember is könnyebben bánik 
olyan géppel, amely kl'vés részből á ll. különösen ha azok 
szem elölt vannak és áttekinthetök, - mennyivel inkább a 

_traklorhoz nevelt ember ! 
Mi teszi egyszerüvé a traktort? A motornak eJ~yszerü

ség~ Minc'l kevf'sebb 1'1 hengerek szl\ma, és minél egysze-
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rübb a vezérlés. annál egyszerűbb lesz a motor, azaz annál kevesebb lesz rajta a hibaforrás. 
Az e!mszerűsilésnek határán olt áll az e1m hen.aer és két ütem. 

Az egyhengeres kétülemü nyersolajmaior szerkezete olyan egyszerü, hogy az e 
lekintetben a Jegideálisabb gép! 

•• A tartósség feltételei. 
A traktor-üzem gazdaságosságának fontos alapfeltétele a hosszu élellarlam. Itt a leg

több gazda tanácstala nul áll, mert valóban a traktorok sokasága közölt puszta ránézésre 
nehéz is megmondani, hogy melyik tart tovább a másiknál. De vannak a gépen jelek, vagy 
az adatai közölt számok, amelyek következtetést engednek vonni az élettartamra. 

Ha a gyár egy gép anyagán nem takarékoskodott, az annak a jele. hogy massziv 
gépe hosszu idők munkájára van Szánva. Utmutatást ad az élettartamra a .aol!-lóscsapágyak 
alkalmazása a fogaskerekek an!-}aga, elkészítése és edzése. 

Jó megítélést enged meg a fordulatszám Akármilyen jó anyagból legyenek is az 
alkatrészek, azok idővel a surlódás folytán kapnak. Ha a kopás nagyságáról nem is lehet 
pontos képet adni, annyi nyilvánvaló, hogy az alacsony fordulatszám fel tétlenül előnyös. 

Nagyban meghosszabbítja az élettartamot a levegőnek a felső pormentes levegőréteg
ből való szivása és szűrése. A por a hengerben ugyanis a kenőolajja l keveredve ugy hat, mint 
a csiszolópor és idő előtt elkaptatja a hengert. 

A tartósságnak a mezőgazdasági üzemben elengedhetetlen feltétele az egyszerűség is, 
mert a kevesebb rész fe lügyeletet. olajozását, karbantartását könnyebben és eszerint bizlo
sabban is e lvégzi a kezelő, mint a sokét. 

A tartósság föltételei tehát : a kellő anyag, alacsony fordulat, jó csapágyazás~ maf)PsiiflJ.t_ -1-'-,......,'i! 
szivócső. levegőszűrés, egyszerű szerkezel. Az a motor, amely ezekkel a kellékekkel bir, 
hosszu élettarlamu, tehát gazdaságos lesz. 

Mindezen tulajdonságok megvannak a nyersolajlra ktorban, a mely szükség cselén 
az egyszerű felszereléssel biró gazdasági gépmiihel1-1ekben tökéletesen javítható. merl alkat-
része kevés van és az is egyszerű. · 

Az üzembiztonség szem pontia. 
Kétszeresen fontos az üzembiztonság a IraktornáL Először azért. mert a mezőgaz

daságban az időjárás lévén a legfőbb ur, annak kegyeit kell mindenképen kihasználni. 
De fontos az üzem-
biz tonság azért is, me rt 

a Iraktor a szabadban 
dolgozván, a fellépő 
üzemzavarokat olt a 
helyszínen, a szántó
fö ldön ritkán lehel 
megszüntelni, hiszen 
az esetleges szélsze
re/éshez pormentes 
helyiség szJkséges. 

Mindezek miatt 
ol!-}an traktort kell vá
lasztani. amel!-}en a 
lehető legkevesebb 
üzemzavari okozó 
rész van. 
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A nyersolajmolor. amelynek már annyi előnyél ismertük meg eddig is. ezzel a most em
litett megbecsülhetetlen előnnyel is bir. 

A 11vuilást eg!-! eg!-Jszerü izzóacélkup. a levegő és üzemanyag keverését eg!-)szerü szer
kezetii porlasztó. a levegő be- és a gázok kibocsátását a mozgó dugattyu maga sza
bál!-!ozza. 

Az üzembiztonság szempontjából ideális traktor eszerint a nyersolajlraktor. 

-A gvér közelségének elönvei. 
A Iraktort készitő gyár puszta közelsége - még ha soha nincs is szükség rá - mégis 

hozzájárul a biztonság érzéséhez. Egyálta lában nem közömbös, hogy idegen országból, sőt 
világrészből jön-e egy gép a magyar tanyára, vagy hogy itt az országban készül. Nem gon
dolunk itt most arra, hogy utóbbi esetben magyar munkásokat .iuttat kenyérhez a ~azda 
(a gépnek az ára igy ismét visszakerül a gazdához, mert a munkás a gazda termékeit fo
gyasztja), mig előbbi esetben a pénz kivándorol az ország határain - idegen kezekbe. Ezek 
a meggondolások, bármilyen komolyak és az ország háztartásában bármilyen szerepel jálsza
nak is, nem birnak - sajnos - meggyőző erővel minden gazda előtt, merl bennük egyrészt 
nem látnak mást, minl jelszó!, másrészt a magyar ipa r pártolása á ltal a gazdára kőzvetlenül 
a vételkor nem származik különösebb előny. 

De később aztán mulatkozik nem is egy - nag-von kézzellogható előny, amely a 
gyár közelségéből adódik. Először is a helyi viszonyoknak leginkább mer.Jfelelő, az itteni viszo
nyokra rászabott tipust kapta a gazda. A H-S-C-S gyár nem vesz tekin tetbe mást, csak a 
!'lflf'JJ"r gru;da ig.S.,yeit és ez<>k szerint alA.k.i(ja lii a gépet. 

Más előny, hogy a közvetlen érintkezés folytán a gazda első kézből kapja a traktort. 
Szükség eselén a gyár mérnökei, akik szerkesztették és szerelői. akik a mühelyben eikészi
tették a gépet, kéznél vannak és tanáccsal szolgá/halnak. Ha valami javitani való akad a 
lraktoron, a hibás részi a gyárba küldve, azt szakszerüen kijavitva és rendbehozva rövid idő 
alatt visszakapja a gazda. 

Végül még egy igen nagy előny származik abból. ha a gazda közvetlenül a gyártól 
vásárol traktort. Az alkatrészek. amelyek a folyó gyá.-tás mialt állandóan raktáron vannak. 
mindenkor késedelem nélkül szállíthatók. 

Az alkatrészpótlás és a felülvizsgálat szempontjából tellát n= a traktor· a;: ideális, 
amelynek gyártási helye közel van a gazdákhoz. 

Ilyen a magyar gyárlmányu nyersolajtraklor. 

L_ 

Minden fe lsorolt szempontnak tehát a legteljesebben megfelel a 
H-S-C-S K 26 nyersolajtraktor. 

A helyes út a K 26-hoz Dezet! 
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először kél szivószelepen: egy golyós majd egy 
rugóval leszoritoll gyüszüszelepen ál a tulajdon
képeni szivallyulérbe jut. ahonnan a dugallyu 
jobbfelé mozdulásakor a kél nyomószelepen: 
ugyancsak egy golyós és egy gyűszűszelepen ál 
a nyomóvezetékbe kerül és innen a porlaszlón 
ál a hengerfejbe. A szivallyu dugall)uíával szem
köz! Jálhaló egy rugóval leszoritoll tüszelep, amely 
biztonsági szelepként müködik : 
kinyílik, ha a porlasztó vagy 
nyomócső eldugulása folytán a 
szivallyulérben a nyomás a ren
desen felül emelkedik. Az a 
nyomás. amelynél a _ biztonsági 
szelep nyílik, csavarral szabá
lyozható. A szüróház alján egy 
csavar láthaló; nyilésánál a ki-
folyó nyersolaj leöblíti a szilán 
lévő liszlállanságokaL A nyersolajban eselleg 
bennlévő viz ill gyülik össze, (minl a vezelék leg
mélyebb pontján) és lebocsájlhaló. 

A porlaszlók. Porlasztó kélféle van haszná
latban. ugy minl spirális és szelepes. 

A spirális porlasztónél a nyersolaj előbb 
egy rugó által alulról fészkére szoriloll golyós 
szelepen halad ál, azután a spirális háromszöglelü 
orsója és az orsó köralaku vezetéke közli hézagon. 
végül az ölmenelü spirá lisan és a kis porlaszló
nyilason él köd-alakban clporlaszlva jut a hen
gerfej lerébe. A golyós szelep az uláncsepegésl 
és az olaj visszaszorítását gátolja meg_ 

A szelepes porlasztónál az olaj áthalad a 
rugói feszilö csavar hengerpalástján lévő vékony 
bevágásokon. azután a háromszögletű szeleporsó 
és köralaku vezetéke köz! és végül az olaj nyo
mása alall kinyíló szelepen ál porlaszlva a hen
gerfej terébe j ul. Ezen porlasztónál fontos a szelepel 
fclszoriló rugó feszültsége, amelyet állilócsavar 
segitségével vállozlalhalunk. Az állilócsavarl biz
losilia egy rövid hüvely, amely a - (fenl négyszög-

Sulcpc• porloaztó, $pir61is porlttutó. 

Jeles kereszlmelszelü) - ·szeleporsóra van rálolva 
és körmeivel az állilócsavarba kapcsolódik. 

A hülö. A hengert hüleni kell, különben 
lehelellen volna a dugallyu és a henger olajozása. 
Magas hőfoknál az anyag szilárdságais csökkenne, 

' ~ \ )("r!WlryUiH!.II)U r:w·la7dc· 

azonkivül nagy lágulások kövelkeziében berégó
dások jöhetnének létre. A hütés vizzel történik, 
amelyet a molor üzeme alall kis cenlrifugál
szivallyu tari áramlásban. Ezáltal egyrészi erélyes 
körforgás érhető el, másrészi nem áll elő az a 
veszély, hogy a vizfelszin sülyedésével megakadhal 
a körforgás. A szivallyu a hülő alsó részében 
felgyülemlell vizel elszívja és a hengerfeibe, innen 
a hengerköpenybe és utána a fe l ső h ülőviz-csövön 
ál a hülő felső részébe nyomja. Az alulról el
szivoll viz helyébe a hülő felső részéből a nagy
felületű bordákkal ellátolt rézcsöveken ál meleg 
viz áramlik lefelé és eközben melegsé11él a vékony 
hülőcsövek és bordák felületén ál a nagy sebes
séggel keresziUláramló levegőnek adja ál és le
hülve érkezik a hütö alsó részébe_ 

A hülő elején függöny van a viz hőmérsék

lelének szabályozására 
A ventilátor. A hülólevegől ventilátor tartja 

áramlásban, amelynek meghajlása a főtengelyről 

történik. 
A radiálor-hülésnek az a két nagy előnye, 

hogy állala a vízkőképződés a legkisebbre csök
kenthető és a gyakori viz-utántöltés elkerülhető. 

A levególiszliló. Hogy a molor éleitariama 
minél nagyobb legyen. a hengerbe kerülö leve
gőnek portól menlesnek kell lennie. Ezért a molor 
a levegól a gép fölölti légrétegból szivja, ahol 
por már alig van. Ez a levegő a léglisztiló ba kerül, 
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ahol olajréteg lelett irányváltozást szenved, ami 
által az esetleg bennlévő nagyobb porrészek ki
válnak. A levegő az olajfelszinről apró csöppeket 
magával ragad és azokat az uijába eső szürőre 
rakja le, amelynek olajos felszinére a levegőben 
lévő finomabb porrészecskék is lerakódnak és 
igy csak pormentes levegő juthat a lorgatlyuházba 
és onnan a hengerbe. 

A központi olajozó. A központi olajozó, 
amelyet a lorgattyutengely hajl meg, három helyen 
olajoz: 

l. és 2. vezeték : henger és dugattyu köz! 
valamint dugattyucsap és persely köz!, 

l. főtengely (he
lyéről eltolval 

2. közvetilő ten
gelycsep 

3. reverz816 ten
gely (hclyéröl 
eltolval 

4. sebességváltó 
tengely 

5. féktengely 
6. elötéttengely 
7. hátsó tengely 

Gobb. ball 
8. k•pcsoló fo

gaskerék 
9. közvetilö ro

gasker~k 
lcr.-teveru1l6 

ikerfogosker. 
ll. közvf"liló 

kerék 
12. l. sebesség

kerék 
13. ll. sebesség

kerék 
14. ikerkerék a 

féktengelyen 
15. homlokkNék 

" féktenge
lyen 

16. nagy kö7.ve
titö-kerék 

17. kis közvelitó
kerék 

nak, valamint az áttételi tengelyek és a hálsó járó
tengely csapágyait hordják. Az összes áttételi 
fogaskerekek az alsó kocsivázöntvény segitségével 
légmentesen zárva vannak. 

A hátsó járókeréktengely oszlott. A járó
kerekek préselve vannak. 

A mellső tengely aulókormányzá•u és 
görgős csapágyakkal bir az első kerekek számára. 
Az első tengelyt kél merevi tő rud egy gömbcsukló 
segitségével a vázzal kapcsolja össze. 

Szántáskor a kormányzás megkönnyítése 
végell az első kerekekre taréj szerelheló lel. 

Az áttételi szerkezet. Az áttételi fogaskerekek 

19. bolygó kup
kerék 

20. differenciál
kupk<rék 

21. főlengdy gör
gős csapHgy 

22. főtengely ra
diax csapágy 

23. sebességváltó 
leng. racliax
csapágy 

24. fékteng. gör
gős csnpágy 

25. elöt.teng.gör
gós cs~:~págy 

26. hátsó tengely 
radiax csap
t'gy 

27. hátsó tengely 
radiBx csap
ágy 

28. motor fóteng. 
nyomócsap
ágy 

29. köz v. tengely
csap radiox 
csapágy 

30. sebességváltó 
teng. rttdiax 

31. féktengely ra
diax csopágy 

32. előtétlengely
hordó-görgős 
csapágy 

18. differenciál
homlokkerék A K 26 nyersolajtraktor 

áttételi szerkczete. 

33. hátsó tengely 
görg. CSftpágy 

3. vezelék: lorgallyucsap és hajtórudcsapágy 
köz!, (az olajozógyürü segitségével), 

4. vezeték: az excenlergyürünél. 
Az olajszivattyu négy kis szivónyomó szi

vallyuból ál l. 
A szijkerék. Ha valamely munkagépel szij

hajlás segitségével akarunk a Iraktorral meghaj
tani. ugy ez a baloldali szijkerék által történik, 
amely üzem közben lábbal kikapcsolható. 

Nagy előny, hogy a szijkerék közvetlenül 
a fölcngelyen van és nem fogaskerekek segélyével 
kapcsolódik a lótengelyhez. Ezálial az energia
veszleségek el vannak kerülve. 

A kocsi váz. A Iraktor-kocsiváz kél acélönt
vényhól áll, amelyek a motornok aiRpzalul szolgál-

·-= 

edzell krómnikkcl-acélból vannak ; élellartamuk 
- tiszta kezelést és gondos olajozás! feliételezve 

szinle korlátlan. A diflcrcnciálmúben lévő kup
kerekekel kivéve (amelyek nem foro11nak állan
dóan) az összes fogaskerekek homlokfogaskere kek, 
amelyekhez por nem juthat. A fogaskerekek állan
dóan olajban futnak. 

A Iraktornak kélléle sebessége van "" előre
menet hez, egy a hátramenethez. 

Az összes tengelyek, kivéve a rcvcr7.áló 
lcngelyl, elsórendü görgős vagy golyóscsapágyak
ban futnak. A tengelyvégeket sapkák fedik be 
légmentesen. 

(A K 26 nyersolajtraktor miiszaki l\datoi n 
15. olclalon vannak felsorolva.) 

J 



l. izzókup 
2. hengerfej 
3 porlasztó 
4. 11016 

5. ventilötor 
fi. vizfellöltönyilá~ 
7. vi:tniv~Uyc 
8. burkolólemez 

9. nyersolojtart6ly 
10. n}'erwld.i-feltöltőnyilás 
ll . lev~gószüró 
12. közPQnti olajo<:ó 

17.ülts 
18. ülésrugó 
tg_ fogaskerékszekrény 
20. dHferenci6l 

21. vonó!lzcrkczel 
22. kipuffogócsó 
23 kapaszkodó 
24 motorr.!lten~;el y 

2')_ ht~jtórud 
26. dugo.ttyu 
27. hen ger 
28 vizleeresztőcsavar a hengeren 
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A speeiélis körülménvek között dolgozó 
K 26· hoz külön rendelhettik: 

Talpszélesitők. Olyan talajokon. amelyeken a traktor kerekei esetleg tulságos tömöntest 
okoznának, vagy amelyeken a traktor luiságosan lesüppedn~. talpszéJesitö hasz· 
nálható. A szélesitök a két hátsó kerékre szerelhetök fe l. ami á ltal a felfekvési 
felület megnagyobbodik, a talajnyomás a felületegységre tehát csökken. A szélesitök 
kapaszkodókkal vannak ellátva. 

Kötéldob. Külön rendelésre a traktor hátsó tengelyére (!raktortest és kerék közé) szcrell 
drótkötél-dobot szállitunk. A járókerék kikapcsolása esetén, ami egy csap kivétele tiltal 
történik, a dob egymagában forog és a 30 m hosszu 13.5 mm vastag drótkötél a 
hátra· vagy előrekapcsolás szerint le-, ill. felgöngyölhető. A drótkötél segitségi•vel az 
álló traktor magához huzhatja péld. a cséplót vagy más vontatott terhet. A kötéldob 
különösen nehéz u!viszonyok eselén (emelkedések. sár) tehet nagy szolgálatot. 

Elektromos világitó-berendezés. A Bosch-féle elektromos világiló berendezés dinamó· 
ból és1 két lámpából áll (akkumulátor nélkül). A dinamo a ventilátor tengelyéről nyeri 
meghajtását. Az á ramot kábelek vezetik egyrészt a hütö elülső részén levő fényszóró· 
hoz. másrészt a jobb hátsó kerék sárvédőjének belső oldalára szerel t forgatható lám pá· 
hoz. 11mellyel hátra felé (az ekére) lehet világitani. 

Tüskés kapaszkodók. Oly talajokon. amelyek ragadósak, gazosak. a rendes szögvas
kapaszkodók helyett jobban megfelelnek a tüskés kapaszkodók. Ezek magassága 
125 •:. és egy-egy járókerékre 24 drb. szerelhető fel. A tü~kés kapaszkodók nem fog· 
ják át a keréktalp egész szélességét és felváltva erősilent fel a keréktalpnak jobb 
éf bal szé'e mellé. 

lii'Veu u Kar·ika. l-e nnállo renctelkezést., ..!rtelm8oen teltett l\aptd odol.nal muuton ,arn l 1E'm 
szabad. l logy a müutra való ráféréskor a kapaszkodók időtrab ló le· és későbbi fe lszere
lését elkerüljük, ajánlatos az útvédő karikáka t használni. Az útvédők. a hátsó kerekek 
kapaszkodóira abroncsként rászerelhetők és igy megakadályozzák az út rongálását. 

Aratógép meghajtás. Külön rendelésre aratógép meghajtó-szcrkezetet szállitunk. Ez áll 
egy kupos fogaskerék·koszoruból, amely csavarokkal a traktor baloldalán levő középső, 
közvetitő fogaskerékre erősithető. A kupos fogaskerékbe egy másik kupkerék kapcso
lódik, melynek tengelye a pódium alatt felszerc lcndő csapágyból kinyulik és az 
aratógéphez kapcsolható. 

Vizes szikrafogó. Külön rendelésre szállithalunk vizes szikrafogó·edény!, amely cséplés 
alkalmával a hosszu kipuffogócső végére alkalmazható. 

Lapos kapaszkodók. A hátsó kerekek a müuton való járhatás céljából teljesen simák, 
azonban külön rendelésre a szögvas-kapaszkodók helyére csavarokkal felerősithető 
lapos-vasakat is szállithaiunk. 

A K 26 H-S-C-S traktor teljesitménye és fogyasztása. 
A K 26 H-S-C-S traktor a legolcsóbb üzemanyaggal jár és abból legkevesebbet 

fogyaszt. Tájékoztatásul alább közJünk néhány adatot, amelyek közepes kötöttségü talajra 
vonatkoznak. A talaj nedvességi viszonyai, a talaj összetétele, a szántás mélysége, az eke 
minősége és fogási szélessége szerint az adatok felfelé vagy le felé változnak. Megemlitjük itt, 
hogy a traktor megfelelő sebességének használatával. az eketestek számának változta tásával 
(H-S-C·S .. Universal"-ekék esetén) érjük el a maximális teljesitm<ényt, amelynél a traktor le11· 
jobban - de nem mértéken felül - ki van használva. 

Szá nt 20 cm mélyen ór á nként kb. l m. holdat, 
fogyaszt órá nként kb. 7 kg. nye rsola ja t, 

tarlót há nt óránké nt kb. 1'5 m. holdat, 
tárcsáz órá nként kb. 2-3 m. holdut. 
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