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S ZOJKA ROBERT 

A traktor diadala 
A traktor diadala a hadseregben nem 

volt töretlen, nem, úgy, mint a mezőgazda-
ságban. Az első harckocsi is egy traktor it-
építése. Ernest Swinton angol kapitány 1914 
októberében nyújtotta be az a tervet, amely-
ben az amerikai Holt—féle lánctalpas-vonta-
tót akarta átalakítani harckocsivá. Az átala-
kítás  során — a  páncélzaton  kívül — ágyúval és 
géppuskával kívánta felszerelni a traktort. 
Ugyanez a kényszermegoldás szülte, hogy a 
Magyar Királyi Honvédségben polgáréletből 
átmenekített eszközökkel akarta pótolni szál-
lítási, lövegvontatási problémákat. Nem vé-
letlen az sem, hogy a magyar gépjárműipar 
háborús termelési elképzeléseket elégített ki 
az által, hogy egy bevett szériát alakított át 
katonai célokra. 

A magyar traktor diadala nagyfokú, elő-
készített program része volt és nem csak a 
1930-as évek folyamán. Az I.  világháborút 
követő nehéz  gazdasághelyzetben  a magyar 
Földművelésügyi Minisztérium kedvezmé-
nyes traktorvásárlással igyekezett segíteni a 
mezőgazdaság fejlődését. A magyar traktor-
gyártókat versenyeztették külföldi gyártók 
termékeivel. A hazai termékek viszont 20%- 
os állami támogatást kaptak a terjesztési lánc-
ban. Ha egy 200 holdnál kisebb területen 
gazdálkodó paraszt traktort vásárolt, akkor 

A KV-50-ES VONTATÓ 

csökkentett kamatú hitelt vehetett fel  három- 
éves futamidővel, és pótalkatrészre is jogo- 
sult volt. Cserébe  bérszántással tartozott. A 
magyar gazdák a gabonaárak növekedésének 
és az ingyenes  vagy csökkentett finanszíro- 
zású tanfolyamok reményében vágtak bele 
eme vállalkozásokba. (Képzés Szegeden is 
volt Magyar  Királyi Ipari Szakiskolában.) 
Szakmai képzés mellett technikai feltételek is 
adottak voltak. Az amerikai (Fordson 1917) 
erőgép park mellett a hazai (MÁVAG, Hof- 
herr—Schrantz—Clayton—Shuttleworth) gyár- 
tásúak is előre törtek. Számunkra most csak 
H.S.C.S. pályafutása a fontosabb. A kispesti 

H.S.C.S. Gépgyári Művek Rt. ter- 
vező-és szerkesztő gárdája avval vált 
világviszonylatban is elismert „csa- 
pattá", hogy a nyersolajüzemű, fél- 
dízel, izzófejes traktor fejlesztését 
tovább vitte. 1  A szint, amit képvisel- 
tek, csak a németországi Lanz) gyá- 
rakban volt hasonló. Ugy tudták 
mindezt megvalósítani, hogy töké- 
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Ictesíterték a tüzelőanvag clégetését (bcfccs-
kenclezett üzemadagok egyenletessége, töké-
letesített porlasztó, hcngcrfcj izzófelületének 
kialakítása, a meggyulladt tüzelőanyag-leve-
gő keverékek áramlási  viszonyának javítása, 
lökettérfogat növelése, vibrációs hatások csök-
kentése). Mivel  ezek  a típusok cgyhengcre-
sck voltak, „oldalazó mozgással" rázták a fel-
építményt. Ezt a fekvőhengeres megoldással 
lehetett csökkenteni. A kúpos tengelykapcso-
lót a bal oldali szíjtárcsa belsejében  helyezték 
cl. A ViZ: hajtóműház és a vele összecsavaro-
zott acélöntvénv  mellső alváztag. A vonó-
szem a hajtóműházhoz csavarozással kapcso-
lódott, csak  ez  az  egy vontatási felület volt a 
gépen.  Mindez  mechanikus kivitelben (hid-
raulikus  erőkarokat ebben az időben csak a 
repülőgépeknél illetve a harckocsiknál alkal-
maztak). Egyszerű szerkezeti elemekből állt, 
hogy kezelhetősége minél könnyebb legyen. 

üzemeltetés terén  általában két típusuk 
van: szántó (kapaszkodó körmökkel), von-
tató (gumikerekes „fúvott abroncsú").A gu-
mikerekesek térhódítását az is jelzi, hogy 
1935-1940 között 71%-kal növekedett szá-
muk Európában és Amerikában egyaránt. Ez 
az időszak, amikor a háborús készülődés érez-
hetővé vált a traktorgyártáson belül is. Na-
gyobb teljesítményű gumikerckes traktorok 
fejlesztése és gyártása felé tolódott cl az irány. 

A K-s szériák kerültek a hadseregbe KV-
s (Katonai Vontató) jelzés alapján. Több tí-
pus is volt (KV-40, KV-44, KV-45, KV-50) 
minimum 40LE-maximum 55LE-t (A hen-
gerűrtartalom, fordulatszám-princc megnö-
velésével) képviselve. A magyar honvédség-
nél légvédelmi gépágyúkat (Bofors 40-mm-s), 
fényszórókat, fülelőkészülékeket vontattak. 
1941-ben a Gyorshadtestnél még gépkocsi-
z6 hadioszlopok mozgatásánál is segédkez-
tek,  mindez lehetséges volt,  hiszen 1942-re 
mintegy 501 db-ot a gyár leszállított (Java-
része KV-40-es, KV-45-ös.). 

Könnyen kezelhető igénytelen típusok, 
a felhasználó személyzet jól ismeri őket. Mégis  

rengeteg vád érte zajos működése miatt (jo-
gosan). A „hazaáruló" (Szovjetunióban kapta 
a nevet a honvédektől) kétütemű motorral 
rendelkezik,  a dugattyú vezérli a beáramló 
levegőt és a kipufogó gázokat, ami fojtás 

távozik, ez okozza a förtelmes „böffenő" 
hangokat. Másik vád ellene, hogy erős lejtőn, 
csúszós terepen ágaskodik.  Igen,  men a tö-
megeloszlást megváltortatták az által, hogy 
a sárvédőkre a kezelőszemélyzet számára ülé-
seket tettek. A vibráció cgyhcngcrcs motor-
ból adódott, ami bizony „traktoros betegsé-
geket" okozott  (derékfájás,  hányingcr, gyo-
morgörcs) hosszabb távú üzemeltetés után. 
Amiről viszont  nem nagyon beszélnek, ami-
kor bepattogott (gumikerekeseknél), elsza-
badult, kezelhetetlenné vált a túlpörgés mi-
att — fordulatszám túlprinccelés — nem volt 
tanácsos a kormány mögött maradni. Ezt 
hívják „behisztizésnek". Egy megoldás volt 
rá, ha az embernél volt egy vascső, és azzal 
az üzemanyag-adagolócsövet közvetlenül a 
beszálló lépcsőknél leüti, így a motor leáll 
vagy kiugrik, és akkor a löveget is felborítja. 

A második hullám, javított változat a 
KV-50-cs. Javított változat mivel felszerelték 
elektromos önindítóval (? — Sz. R.), csörlő-
be rendezéssel, Knorr-rendszerű légfékekkel, 
ami viszont nem változott a tömegeloszlás, 
dupla hátsó ikerkerckek, kormányozhatóság. 

A Honvédelmi Minisztérium 159 db-os 
szériát rendelt meg  ebből  a típusból. A 160. 
darab  egy új konstrukció, a SUPER KV-50. 
Az  első példány még 1943-ban elkészült, dc 
sorozatgyártásra nem került sor. A kispesti 
gyár háborús pro filja túltelítettsége miatt is 
(itt gyártották a Botond teherautó pótalkat-
részeit is),  illetve fogyatkozó munkásállo-
mány miatt is  erre képtelen volt. 1944. ápri-
lis 3-in a szövetséges bombázások, nyers-
anyaghiány miatt a gyár kapacitása  jelentő-
sen csökkent. Az üzem a termelést 1944. 
december végén beszüntette. A megmaradt 
példányokat Rákosi traktoros leányainak szán-
ták oktatógépek gyanánt. 

Téka 



HOFHERR  IZZÓFEJES KÉTÜTEMŰ  MOTOR 

HOSSZMETSZETE 

I . HOVELYCSAVARZAT A PORLASZTÓHOZ; 2. HEN-

GERFEJ; 3. HUVELYCSAVARZAT A KIFOVATóCSAVAR-

ZATHOZ; 4.  IZZÓKÚP;  5. FÉM AZBESZTGYŰRŰ;  6. 

GUMIGYŰRŰHÖZ HÜVELY;  7. GUMIGYŰRŰ; 8. HEN-

GER; 9.  DUGATTYÚ;  10.  DUGATTYÚGYŰRŰ;  11. 

DUGATTYÚCSAP;  12. HAJTÓKAR; 13. DUGATTYO-

CSAP-RÖGZíTőCSAVAR; 14. FORGATT(OHAZ; 15. 

FORGATTYÚTENGELY; 16. ELLENSOLY; 17. HAFR5- 

KARCSAPAGY; 18.  LÉGCSAPPANTYÚ;  19.  ELZÁRÓ-

CSAP;  20.  PISZOKLEERESZTŐ  CSAVAR; 21. LÉG-

SZűRőTOROK: 22. SZŰRŐHENGER; 23.  KÓKUSZ-

HÁNCS  VAGY DISZNóSZőR; 24. OLAJEDÉNY A LÉG-

SZŰRŐBEN; 25.  LÉGSZŰRŐHÁZ;  26;  LEVEGŐCSŐ; 

27. TOZELőANYAGTARTALY; 28. TúLYFOLYÓCSő; 

29. VÍZTARTÓ; 30. GUMIöSSZEKÖTŐCSŐ; 31. FEL-

SZALLóVÍZCSő; 32. RADIATOR; 33.  LEMEZBORDÁK. 

HSCS KV-40 KATONAI  VONTATÓTRAKTOR  (1942) 

HOFHF:RR TRAKTOR  INDÍTÁSA 

„Ha a motort előmelegítő lámpával akarjuk 
üzembe helyezni, akkor az izzofej-kosár 
zárofedelét kinyitva, a lámpát az izzo'f4 alá 
helyezzük. 6-8 percnyi melegítés után az iz-
zofej annyira felmelegszik, hogy megindít-
hatjuk a motort. A töltést szabályzó emel-
tyíit ekkor a legnagyobb adagolásnak meg-
feklő állásba hozzuk, majd 2-3 lökést 
adunk az adagolószivattyúval, miáltal 
tüzelőanyagot juttatunk a hengofejbe és 
ezután a lendkerék indítofigantyúit ki- 
húzva, a figanlyúknál fogva előre-hát- 

__.1 	ra lengetjük a lendkereket, végül a 
--- - 

	ren- 
2  des forgás iránnyal szemben egy nagy 

lökést adunk, mire a motor a rendes for-
gasirányba megindul. A  rendesforgás-
irányban  a lendkerék felső része a ve-
zetőülés felé  forog." 

SZUPER KV-50 
A KV-50  TOVÁBBI FEJLESZTÉSE (1944) 
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