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Visszatekintés

AzRS-09 Maulwurf(magyarulva
kond)eszközhordozótraktorelődjének,
a15lóerősRS08Maulwurftípusnaka
szériagyártásaakeletnémetországi„VEB 
Traktorenwerk Schönebeck/Elbe”
gyárüzemben1952benkezdődött.Ama
ganemébenrendkívülsokoldalúeszköz
hordozóerőgépetaschönebeckiTraktor
Művekbennégyéviggyártották.

AzRS08egyikgyengepontjának
azonbanabeépítésrekerültkisteljesít
ményűkéthengeresvízhűtésesdízelmotor
bizonyult.Tartósüzembentartásaazon
bannemvolteléggazdaságos,végered
ménybennemváltottabeahozzáfűzött
reményeket.(AzRS08Maulwurfeszköz
hordozóerőgépbőlnégyesztendőalatt
5750darabotgyártottak.)

AzRS09Maulwurfkonstrukcióel
készítésénél a gyár mérnökei különös
gondotfordítottakarra,hogyasokoldalú
használhatóságmellettazerőgépalehető
leggazdaságosabblegyen.Eztsegítette
elő a traktor gerendelyére, valamint a
hidraulikushárompontfüggesztőberen
dezéséreszerelhetőmunkagépekegysze
mélyeskiszolgálása.

A18LEnévlegesteljesítményű–bo
rulásgátló,vezetőfülkenélküli–RS09
sorozatgyártásátanémetek1955benkezd
tékmeg,és1964iggyártották.(AVEB
TraktorenwerkSchönbeckindítottabea
szériagyártást,majdaVEBLandmaschi
nenbau folytatta.) Ennél, az erőgépek
közöttkülönlegeshelyetfoglalótípusnál
márlehetővéváltalegkülönfélébbmun
kaeszközökcélszerűfelszerelése,ame
lyeket az erőgép kezelője különösebb
megerőltetésnélkülmegbízhatópontos
sággalatraktorvezetésévelegyidejűleg
kezelhetett.Azeszközhordozótraktorún.
szerszámhordozógerendelyesszerkezeti
kialakítássalkészült,amelyrearászerelt
munkaeszközökműködéséreavezetőrá
látott,aminagymértékbenmegkönnyítet
teamunkáját.AzRS09különbözőren
deltetésűmunkaeszközeihidraulikusmű
ködtetésselkészültek.Ajárművetnagy
hasmagassága(800mm)miattigensok
oldalúankilehetetthasználnianövény
termesztésben.

KeletEurópában,aKGST(Kölcsönös
GazdaságiSegítségTanácsa)országok
banbeváltnépszerűerőgéptípus1959
benjelentmegelőszörahazaitermőföl
deken,majdaz1960asévekbenország
szerteelterjedt.Akülönfélemunkaesz
közökkelfelszerelhetőRS09Maulwurf
traktorokkal – amelyeket használóik
„mindenes masináknak” tekintettek –
úgyszólvánmindenneműmezőgazdasági
gépimunkátel tudtakvégezni.Főként
kertészeti,szőlészetiüzemekben,háztáji
gazdaságokbanvalamintkísérletigazda
ságokbanvoltkedveltgéptípus.Azévti
zedmásodikfelébenmárbehozatalrake
rültekazRS09továbbfejlesztetttípusai,
a25LEsmotorralgyártottRS124es

Aléghűtésesnégyüteműkéthenge
resdízelmotoralkalmazása
szinténhozzájárultagazda
ságos üzemeléshez.
Amotorblokknem
a hajtómű előtt,
hanem mögé lett
beépítve.Amotor
ilyen elhelyezésé
bőlavezetőrészére
számoselőnyadódott.Avezetőülésbőla
rálátásmindenfelszereltmunkaeszközre
zavartalannakbizonyult.Atraktorszerke
zetimegoldása lehetővé tetteazegész
kezelőberendezésátszerelésétahátrame
nethezis,amelyavezetőszámáranagy
előnytjelentett,különösenazerőgépfar
részéreszereltmunkagépeküzemelteté
sekor.AzRS09egyarántalkalmasvolt
hordozott és függesztett munkagépek,
valamintvontatottmunkaeszközöküze
meltetésére.(Ahajtóműegység–elölés
hátulis–rendelkezetterőleadótengely
lyel,amelylehetővétette,hogyatraktor
hátsórészére,valamintelőreazúgyneve
zetthordozóvázraszereltmunkagépeket
lehetettműködtetni.)

Az RS-09 Maulwurf
traktor és munkagépei

Az RS-09 traktor motorjának metszete

Az RS-re szerelt bukókeret
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Az RS-09 Maulwurf eszközhordozó traktor műszaki adatai

Motor
– típus AUSTRO-Diesel, négyütemű kéthengeres léghűtéses,dízelmotor
– típusjele 2 KVD 9 SVL
– a hengerek elrendezése V alakban
– furat 85 mm
– löket 90 mm
– lökettérfogat 1020 cm3

– sűrítési arány 18:1

– fordulatszám
3000/min (a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet 1959-ben 
végzett mérései szerint a motorteljesítmény: 16-16,5 LE 3000 
fordulat mellett)

Hűtés ventilátoros léghűtés
Önindító Bosch gyártmány, 12 V, 1,8 LE
Tengelykapcsoló egytárcsás, száraz, K 12 típusú

Sebességváltó
szorzórendszerű, homlokkerekes, 8 előre és 8 hátrameneti 
sebességfokozattal

Differenciálmű globoidfogazású, 2 bolygókerekes

Erőleadó tengely
az RS-09 traktornak két erőleadó tengelye van, egy elöl, egy 
hátul a DIN 9611 sz. szabvány szerinti kivitelben

Hidraulika
a traktor hidraulikája kettős működésű munkahengerekkel, 
fogaskerékrendszerű szivattyúval

Kormányzás
a kormánytengely teleszkópos, a kormánykerék a hátramenethez 
áthelyezhető

Külső méretek
– hosszúság 3520 mm

– állítható nyomtávolsága
1250-1670 mm (a mellső tengely teleszkópos kiképzésű négy 
különböző nyomtávolság állítási lehetőséggel)

– állítható tengelytávolsága
1760-2210 mm (a hátsó kerekek négy különböző 
nyomtávolságra állíthatók)

– szabadmagasság 480-800 mm

Tömege
1250 kg (a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet 1959-ben 
végzett mérései szerint a fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás
240-250 g/LE óra)

jelűerőgépek.(AMaulwurftraktorokko
raipéldányaimégvédőkeretnélkülké
szültek.)

Az RS-09 és RS-124 traktor típusra 
szerelhető leggyakrabban használt 
munkagépek:

B157váltvaforgatóeke,B391bo
rona, Saxonia A188 vetőgép, A761
vetőgép, D344 műtrágyaszóró gép,
S293permetezőporozógép,E143fű
kasza,KA1atraktorgerendelyéresze
relhetőplató,E730répafejelőszerszám,
E423répaszedőszerszám,T274répa
felrakóeszköz,T275répalevélfelrakó
eszköz,E655forgóvillásburgonyakisze
dő,E451 traktorosgereblye,B233/1
kultivátor, E912 kultivátor, E914/1
univerzálisszállító,T150/1emelőrakodó
(cserélhetőrakodófejekkel).

Amárveterán,muzeálisjárműveknek
tekinthetőMaulwurf traktorokból–az
RS09ésRS124típusokból–mégnap
jainkbanisszámosüzemképespéldány
találhatóhazánkban.EgyesrestauráltRS
erőgépekazoldtimerrendezvényekenis
megjelennek.

Réz Gyula
muzeológus

Fűkaszával szerelve

S-293/5 permetezőgéppel felszerelt traktor Az RS-re szerelt vetőgép

B 233/1 grubberrel felszerelve


