10-те най-популярни трактора,
произвеждани някога
John Deere Model 4020

Massey Ferguson 399

John Deere Model 4020 е създаден, за да замени International Harvester Model M.
модела 4010. John Deere 4020 е произвеждан с
John Deere Model B
шестцилиндров двигател с мощност 96 к.с. и
трансмисия Syncro Range.
Тя дава избор на оператора от 8 предни и 3
задни скорости. Между 1963 г. и 1972 г. са произведени и продадени 184 000 трактора от този
модел на цена от 10 354 щатски долара за брой.
Моделът на John Deere 4020 става най-популярната машина на своето време и е заменен от
серия 4230 през 1972 г.

Ford Model 8N

Massey Ferguson представи модела 399 през
1987 г. Той е най-мощният от серия 300 на компанията.
Под капака тракторът първоначално има 97
к.с., по-късно 104 к.с. и накрая стига до 125/130
к.с. в периода 1994 - 1996 г. Massey Ferguson
спира производството на модел 399 през 1997 г.
В този период цената на модела е 37 800 щатски
долара.
След като на пазара излиза серия 4200, моделът 399 е заменен от 4270.

Farmall Model H

John Deere произвежда трактора Model B за
фермери, които нямат нужда от толкова мощна
машина като модел A. Model B е в производство
почти 20 години. През 1947 г. Model B получава
обновен дизайн.

John Deere Model A

International Harvester произвежда Farmall
Model
H
като
по-ниска
версия
на
аMcCormick-Deering W-4. Между 1939 г. и 1953 г.,
са продадени около 391 000 трактора модел Н на
цена от 2000 щатски долара.
На 2-а стр,

Ford започва производството на тракторите от
серия 8N през 1947 г. и произвежда 524 000 машини преди производството да бъде спряно.
Тракторът се продава за 1404 щатски долара.
Тракторите са били оборудвани с 4-скоростна
трансмисия и position-control на хидравликата.
Ford Model 8N се радва на огромен успех до 1953
г., когато Ford го заменя с модела Golden Jubilee,
познат като Ford NAA.

Farmall Model M

Тракторите International Harvester's Farmall
Model M са версията за окопни култури на
McCormick-Deering W-6. Те са произвеждани
между 1939 г. и 1954 г., като през 1952 г. цената
им е била 2400 щатски долара. Серията М е
произвеждана в различни конфигурации, включително MD, първият дизелов трактор на компанията.
Тракторът трябвало да стартира на газ и много
бавно и внимателно да бъде превключен към
работа с дизел след загряване на двигателя.
Също е произвеждан във версия MV, позната
като "овощарска" с висок клирънс. Между 1939 г.
и 1954 г. са произведени 270 140 трактора

Model A идва на смяна на модела GP и става
първият истински трактор за окопни култури на
John Deere.
Той се произвежда между 1934 г. и 1952 г. като
става основна конкуренция на тракторите на
Farmall. Model A претърпява много промени в кубиците на двигателя и скоростите на трансмисията.
Тракторът John Deere Model A е първият,
произвеждан от компанията, който излиза фабрично оборудван с гуми на колелата. Произведени са общо 300 000 машини, като цената на един
трактор през 1952 г. е била 2400 щатски долара.

10-те най-популярни трактора...
От 2-а стр.
Цената на WD45 през 1956 г. е била 2400 щатТракторът е можел да работи както на газ, така ски долара.
и на дестилат и е достигал скорост от 27 км/час.
Ford
Предназначен е за фермери, обработващи голеNAA Golden Jubilee
ми площи, тъй като за ден такторът е можел да
култивира 140 дка.

Allis-Chalmers
Model WD45

Тракторът Allis-Chalmers WD45 с дизелов двигател е един от най-мощните трактори с подобни
размери за своето време - между 1953 г. и 1957 г.,
и един от най-важните машини, произведени от
компания аAllis-Chalmers.
Произведени са 90 382 машини, като повечето
от тях са в първоначалната версия с двигател на
газ.

Ford представя модела NAA Golden Jubilee
през 1953 г. като замяна на тракторите от серия
N и за да отбележи 50-я юбилей на компанията,
от където произлиза и името на модела.
Тракторът има мощност 32 к.с. и трансмисия с 4
скорости. Ford NAA Golden Jubillee се продава
през 1954 г. на цена от 1500 щатски долара. Общо
128 965 трактора Golden Jubilee са произведени
през 1953 г. пред производството му да бъде
прекратено.

Allis-Chalmers
Model WC
По времето на Голямата депресия, тракторът

Allis-Chalmers модел WC е разглеждан като достъпна опция за фермерите, тъй като цената му
варирала между 785 и 960 щатски долара, в зависимост от опциите.
Моделът е създаден предимно за култивиране.
Компания Allis-Chlamers първа въвежда използването на гуми на колелата на тракторите през
1932 г. и така тракторът аModel WC става найпродаваният в историята на компанията. Около
178 000 броя са произведени между 1934 г. и 1938
година.
Тракторът е можел да работи с газ, спирт или
керосин, произвеждали се и модели с железни
колела.
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