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A legendás, világhírű autókirály, Henry 
Ford (1863-1947) 1903-ban – Detroitban ala-
pított – „Ford Motor Company” gyárüze-
mében készült első traktor előbb látott 
napvilágot, mint a nevezetes T Ford autó-
modell. (Ennek a gépkocsitípusnak a ma-
gyar születésű Galamb József mérnök volt 
az egyik alkotója.) A 24 lóerős, négyhenge-
res, Ford K névvel lajstromozott traktorős, 
az „önjáró szántógép” kísérleti példányai 
azonban nem váltották be igazán a hozzá-
fűzött reményeket, és tömeggyártásuk el-
maradt. (A hőskorban konstruált ősi Ford K 
traktor prototípusa fennmaradt az utókor-
nak, és a Michigan állambeli Dearnbornban 
létesített Ford házi múzeumban került be-
mutatásra.)

A T Ford amerikai népautó debütálásá-
ra 1905-ben került sor. A szériagyártást kö-
vetően olyan automobil született a Ford 
Művekben, amelyet a gyári szlogen szerint: 
„egy gyári munkásember is meg tudott vásá-
rolni, egy gyerek is el tudott vezetni, kezelni 
és négy utasával még az úttalan prérin is 
üzembiztosan tudott robogni.” (A vállalat 
1921 májusáig már 5 millió T Fordot állított 
elő.)

Henry Ford és a kiváló autógyári konst-
ruktőrök, köztük az Egyesült Államokban 
élő honfitársaink, Galamb József, Farkas 
Jenő és Németh Géza nem mondtak le egy 

 Az első Ford traktorok és autók

100 éve született meg a Fordson traktor

mezőgazdasági és ipari rendeltetésű univer-
zális traktor létrehozásáról. A nagy autógyá-
ros az „Életem és működésem” című önélet-
rajzi könyvében erről így írt: 

„A mezőgazdasági traktor eszméjével 
korábban foglalkoztam, mint az autóval. (…) 
A közönség mind jobban megbarátkozott a 
ló nélküli kocsi gondolatával, s amikor az 
automobil vidéken is meghonosodott, a trak-
tor nélkülözhetetlenné vált. Annak a traktor-
típusnak, amelyet megszerkesztésre érde-
mesnek tartottam, könnyűnek, erősnek és 
egyszerűnek kellett lennie, azon kívül olyan 
olcsónak, hogy azt mindenki megvehesse. 
A négyhengeres motor mellett döntöttünk, 
amelyet benzinnel indítunk és petróleummal 

tartunk üzemben. A legnagyobb erőkifejtés-
re képesítő legkisebb önsúlyt 1200 kg-ban 
állapítottuk meg. (…) Hogy tulajdonképpeni 
funkcióján, a vontatáson kívül még egyéb 
munkára is alkalmazhassák, úgy szerkesz-
tettük meg, hogy erőgépül is használható, 
vagyis ha nincs munkában sem az ország-
úton sem a mezőn, egyszerű hajtószíjjal pél-
dául cséplőgép hajtására is felhasználható.” 

1915-ben megszületett a Fordson névre 
keresztelt traktor mintadarabja. A tömeg-
gyár tására három esztendővel később ke-
rült sor, ezzel elindult világhódító útjára a 
20 ló erős benzin-petróleumüzemű masina. 
(Az új jármű prototípusát a gyár mérnökei 
mindössze egy hónap alatt készítették el, 

Újsághirdetés (1928)

Fordson traktor (20 LE)

Cséplés Fordson-20 traktorral az 1930-as években



45Mezőgazdasági Technika, 2015. december

Visszatekintés

A Fordson 20 típusú traktor főbb műszaki 
adatai
Motor

típus
négyhengeres 

négyütemű álló 
elrendezésű vízhűtéses

furat 102 mm
löket 127 mm
fordulatszám 1000/min
teljesítmény 20 LE
Külső méretek
hosszúság 2600 mm
szélesség 1560 mm
magasság 1370 mm
mellső kerék átmérője 710 mm
hátsó kerék átmérője 1070 mm
fordulási sugár 3200 mm
Tömeg 1285 kg

jórészt a gyártott autótípusok alkatrészei-
nek felhasználásával.) A korának legnépsze-
rűbb modern kistraktora – a nehéz, több 
tonna súlyú erőgépeket kiszorítva – az 1920-
as években világsikert aratott.

A Fordson traktorok magyarországi di-
adalútja – Galamb Józsefnek köszönhetően 
– 1922-ben kezdődött. Szülővárosába, Ma-
kóra hat amerikai traktort juttatott el. Ha-
zánkban az amerikai traktor iránti érdeklő-
dés évről évre nőtt. (A legkeresettebb és 
legolcsóbb volt itthon.) A „budapesti Királyi 
József Műegyetem Mezőgazdasági Géptani 
Tanszékével kapcsolatos Mezőgazdasági 
Gépkísérleti Intézet” 1923. november 6-án 
ejtette meg az első hivatalos Fordson trak-
torvizsgálatot Budafokon. (Ez időtől kezdve 
a hazai vezérképviseletek minden forgalom-
ba kerülő mezőgazdasági erő- és munkagé-
pet elküldtek a fent nevezett intézethez mű-

szaki vizsgálatra.) A budafoki szántóföldi 
próbán Oliver márkájú kétvasú ekével vé-
geztek méréseket. Egy óra alatt a Ford son-
nal – középkötött talajon – 0,38 hektár terü-
letet szántottak fel 21 cm-es átlagos mély-
ségben.

1925-ben az itthon megjelent ”Fordson 
tractor leírása” című kiadványban többek 
között ezt lehetett olvasni: „A motor táplá-
lása petróleummal történik, ami feleannyiba 
kerül, mint a benzin, a fogyasztás pedig kö-
rülbelül ugyanannyi, mintha benzinnel lenne 
táplálva. A petróleum a gép felső részén el-
helyezett 80 liter űrtartalmú tartályból saját 
nyomásánál fogva kerül a gázosítóba (kar-
burátorba). Ameddig a gép hideg, petróle-
ummal csak nehezen és körülményesen le-
hetne az első gyújtást elérni. Ezért az indítás 
mindig benzinnel történik. Ebből a célból egy 
kicsiny 2 literes űrtartalmú tartály van a pet-

ban munkába állították, gazdatársaiknak 
üzem közben is bemutatták, s ennek révén 
rövid idő alatt oly nagy lett a Fordson nép-
szerűsége, hogy ez az előzőkben említett 
gépek által kiváltott érdeklődést is messze 
felülmúlta.” A gyártmány népszerűsége az 
egyszerűségben rejlett.

Az évtized végén a világ teljes traktorál-
lományának egyharmada Fordson márkájú 
volt. 

A Ford Motor Company a nevezetes siker 
automobil, a T modell (Tin Lizzy) többmil li-
ós gyártása mellett számos személy- és te-
hergépkocsi típust dobott piacra. (A T Ford-
ból 1927-ig 15 milliót gyártottak.) A világ 
egyik legnagyobb autógyárának az 1930-as 
években már 35 fiókvállalata volt az Egye-
sült Államokban, és külföldön gyárakat, kép-
viseleteket létesített.

A muzeális Fordson traktorokat és az 
old timer Ford gépkocsikat a hazai gyűjtők 
és gépbarátok nagy becsben tartják. Sze-
rencsére több tucat jó öreg Ford jármű – kö-
szönhető a szakmúzeumoknak és magán-
gyűjtőknek – megmenekült a megsemmisü-
léstől.

Réz Gyula
muzeológusÚjsághirdetés (1930)

Ford K típusú traktor prototípusa (1904) Fordson traktor (gumikerekes ipari változat) a szerző által rendezett 
kiállításon (M. Mezőgazdasági Múzeum 1985)

róleumtartály mellett 
elhelyezve. Indításkor 
mindig innen tápláljuk 
a porlasztót.”

A Fordson traktor 
számos hazai megmé-
rettetésen bi zo nyí tot ta 
megbízhatóságát. Honi 
sikerét Kne  u sel-Herd-
liczka Ernő – a gaz da -
sá  gi akadémiai tanár, a 
gé pészet jeles szakírója 
így jellemezte: „A Ford-
son iránt az érdeklődés 
első nyilvános megjele-
nése óta nem hogy csök-
kent volna, hanem mind-
jobban fokozódott. Gaz-
dáink kö zül egyre töb-
ben vet ték meg, nyom-


