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Fahr D800 & Tatrac TD 60
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Traktorentusiaster fra hele verden
Tips oss på redaksjon@traktor.no

Eksotisk og spesie lt i Tyskland
Hvordan skal en traktorsamling se ut? Ofte er det ett
merke som står sentralt, men Lars Heyde fant ingen
grunn til å satse på en slik strategi. Til det er det
altfor mange morsomme merker som tiltrekker
tyskeren.
TeksT Og fOTO: Marcus Pasveer, redaksjon@traktor.no

Fahr D800
Årsmodell: 1968
Motor: Deutz F6L514
Motoreffekt: 100 hestekrefter
slagvolum: 7 984 cm3
Transmisjon: 5 x 1 (ZP A23)
Vekt: 5 200 kilo
Toppfart: 30 km/t
Dekk: 11,00-16 foran, 24,5-32 bak

Langneset: Under det lange
panseret sitter traktorens sekssylindrede Deutz-motor. For at
vektbalansen skal bli riktig,
er det bygget inn ekstra vekter
foran framakslinga.

24

06 2015 | TRAKTOR

TRAKTOR | 06 2015

25

Dobbelt rør: Et særpreg på både Deutz Deca og
Fahr D800 er de to eksosrørene. Heyde har
oppdatert dem i kromvarianter.

I balanse: Motvekter er bygget inn på den lange traktoren, slik at den holder riktig vektbalanse under arbeid.
god plass: Det er romslig på Fahr-traktorens styreplattform. Kløtsjpedalen er synlig merket med bokstaven
E, som trolig står for det spanske «embrague» – eller kløtsj, oversatt til norsk.

Original gummi: Dekkene i den imponerende
størrelse 24,5-32 stammer fra fabrikken i Argentinia.

Den største Fahr-en
styling: Heyde liker å gi sine traktorer litt ekstra og
pynter gjerne med tøffe kjettinger og kroker.
enkel, men oversiktlig: Føreren tar kontrollen over traktoren fra en sober styreplattform, som bortsett fra
god sikt ikke gir spesielt mye komfort.

S

amlinga hans dreier seg nemlig om
traktorer som skiller seg ut. De som
på en eller annen måte er spesielle,
og helst store, som hans søramerikanske Fahr. Gromlyd og moro står bak samlinga til Lars Heyde.

en sulten samler
Kontrasten fra storbyen Berlin, som bare er
et steinkast unna, er stor. Schlieben er en rolig, fredelig og historisk landsby, med røtter
tilbake til det tidligere DDR.
GPS-en min sender meg på feil spor, men
riktig vei er ikke langt unna. En vennlig bensinstasjonsmedarbeider trenger ikke lere opplysninger når jeg nevner navnet Lars Heyde:
Traktorsamleren, smiler hun. Bare noen få
kilometer lenger opp står en svart traktor
parkert i veikanten – vi er framme hos Lars
Heyde. Ved parkeringsplassen er en fornøyd
mann akkurat i gang med å få liv i en rød
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traktor, som sannsynlig ikke stammer fra den
kjente tyske fabrikken i Neuss.
Vi trefer traktorsamler og landbruksingeniør Lars Heyde (36) utenfor huset hans, som
er et vanlig bolighus, uten spor av gårdsbruk.
Familien hans driver i transportnæringa. Lars
forteller at det i det tidligere DDR var vanlig
ute på landet å drive et lite småbruk. Der dyrket de grønnsaker og mat til eget behov, ote
med bruk av hjemmelagde redskaper. Slik
gjorde hans bestefar, som hadde tilgang til
en ordentlig traktor – en Famulus 40, laget
av Schlepperwerk Nordhausen.
Bestefaren fortalte mye om traktoren, og
Lars ikk allerede i ung alder en kjærlighet
for landbruksteknikk. Dessverre ble familiens
traktor solgt for lenge siden, men i 1996 kom
Heyde over samme typen traktor, som stod
ensom på en tidligere statseid gård. Han ikk
kjøpe det østtyske ikonet og pusset det opp
etter hvert, men var sulten på nye objekter.

Jo mer sjelden, jo mer interessant
Faren til Lars hadde oppdaget en Ford County
som stod langs veikanten et sted i Sverige,
men også i hjemlandet ble traktorene sporet
opp fra lastebilens førersete. Transport er jo
ikke noe problem for familien Heyde, og i løpet av en kort periode ble lere traktorer fraktet til Schlieben, og samlinga begynte å vokse.
Noen traktorer ble etter oppussing solgt
igjen, til fordel for mer sjeldne saker, for
Heyde foretrekker traktorer som imponerer.
– John Deere 5020 var en kjempetraktor i
sin tid, forteller den tyske samleren.
– Den passer int sammen med en County
Super-4 og en Caterpillar R2, tre helt forskjellige traktorer, men likevel med fellestrekk:
Kratige og robuste med stor trekkevne.
Heyde legger til at den amerikanske giganten har en spesiell historie.
– Den ble importert til DDR i forbindelse
med en messe i Leipzig. Etter utstillinga ble

Modellen D800 er den største traktoren som ble produsert under navnet
Fahr, men er verken tysk eller en
fullstendig Fahr. Traktoren er argentinsk og er en gjenfødt Fahr, da
navnet Fahr forsvant i 1962. Modellen
D800 er en blanding av Deutz (KHD)
og Fahr, som allerede på dette tidspunktet var knyttet til hverandre.
Deutz produserte modellen Deca A110
(Deutz-Cantabrica) i Argentina, basert
på modellen D80 (75 hk), som kom
på det europeiske markedet i 1964.
Begge traktorene er utstyrt med en
sekssylindret luftavkjølt motor, den argentinske versjonen er på 100 hester,
mens Fahr D800 har ytterligere
10 hester å by på. Totalt ble det produsert 55 eksemplarer av Fahr sin
modell D800. I dag er denne traktoren
populær blant samlere, og Lars Heyde
er antakelig den første i Europa som
eier en argentinsk Fahr.

Luftavkjølt: Den luftavkjølte Deutz-motoren med seks sylindre yter ifølge Lars Heyde 100 hestekrefter.
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Populær: Tatrac er en traktor
som mange liker, forteller den
tyske samleren. Trac-variantene
er populære på utstillinger, men
også i hjembygda er det ofte folk
som slår av en prat om den svarte
irehjulstrekkeren.

Tatrac TD 60
Årsmodell: 1964
Motor: Deutz F4L 812 (52 hk)
slagvolum: 3 400 cm3
Transmisjon: 4 x 4
Vekt: 2 300 kilo
Toppfart: 25 km/t
Dekk: 11,2/10-28

som en bil: Styret sitter ikke
sentralt plassert, men litt på
venstre side. Det gir inntrykk av
at en sitter bak et bilratt.

Mye jobb: Tatrac-en ble kjøpt i en svært dårlig
forfatning. Heyde måtte blant annet overhale
drivlinja og bremsene.

John Deere-en brukt som forsøkstraktor –
en riktig amerikaner med østtyske røtter, sier
Lars.

svart Trac
Heyde har for anledningen tatt fram sine to
beste objekter fra stallen, en Tatrac TD 60 og
en Fahr D800. Det er ingen tekniske eller historiske forbindelser mellom de to traktorene,
men hevet over enhver tvil er at de begge er
svært sjeldne.
– Trac-en er med sine 52 hester intet monster, men den sørtyske irehjulstrekkeren er et
merkelig syn og bygget spesielt for brattlendte
bruk, forklarer samleren.
Ved oppussing av Trac-en tok Lars seg
noen friheter. Den svarte lakken er for eksempel ikke etter original oppskrit, men den passer veldig godt, mener Lars, og det gjør også
førersetet, som stammer fra en personbil.
Traktoren ble kjøpt som vrak i Bayern,
motoren gikk og traktoren kjørte for egen maskin inn i lastebilen. Mye arbeid ventet, men
som ote med sjeldne varer, er belønninga stor.
– Det er en traktor som vekker mye interesse på utstillinger, fastslår Lars.
Også i landsbyen Schlieben er den bayerske traktoren en riktig magnet, folk stikker

28

06 2015 | TRAKTOR

innom for en prat. Når vi leter etter et int område for fotograferinga, må han hilse på lere
naboer, for når traktorsamleren er ute med
sitt svarte beist, våkner Schlieben.

enkel deletilgang
Mens røttene til den svarte Trac-en er forholdsvis nære, må vi derimot lete etter opplysninger i Sør-Amerika om Lars sin Fahr D800.
For å være mer nøyaktig, traktoren er bygget i
Argentina, basert på en Deutz Deca 110.
– Det er faktisk en Deutz, der bare fronten
ble endret og skjermene er annerledes. Teknisk
er det en argentinsk Deutz Deca, forklarer Lars.
De to eksosrørene indikerer at det må
være noe spesielt under panseret. Traktoren
er utstyrt med en grom sekssylindret Deutz
F6L 514-motor, med en efekt på litt over 110
hester. Heyde oppdaget sin Fahr D800 hos en
forhandler i Belgia og ble forelsket med en
gang. En stor tysk traktor, bygget i Argentina.
Traktoren ble kjøpt og tatt direkte inn på
verkstedet. I likhet med Trac-prosjektet var
det også her mye jobb som ventet. Lars forteller at han ble skremt da han prøvekjørte traktoren og oppdaget at styringa ikke reagerte,
kun etter noen omdreininger på rattet skjedde
det noe. Traktoren viste seg å være helt utslitt,

og en stor overhaling av drivlinje, bremser og
girkasse måtte til.
Motoren ble, bortsett fra dieselpumpa,
ikke rørt, den var i god stand. En stor fordel
med denne eksotiske traktoren er at man kan
få tak i alle deler fra Deutz, det gjorde prosjektet mye lettere.

Pedaljungel: I likhet med
førersetet er pedalene også
på venstre side. Derfor er det
litt trangt og uoversiktlig.

YouTube-hit
Heyde sine traktorer er ikke bare kjent i
Tyskland, samleren fra Schlieben legger regelmessig ut videoer på YouTube og får mange
visninger og kommentarer fra folk verden over.
I hans videoer blir ote traktorens framkommelighet testet skikkelig under vanskelige forhold, som i vann, bratte bakker og sandhauger.
Noen videoer topper listene med nesten
400 000 visninger. County i vannet er meget
populær, men kjøring på den måten er ikke
å anbefale.
– Det er bare morsomt å gjøre det! Det er
bra at folk ser hva en veterantraktor klarer å
utrette, sier Heyde.
Selvfølgelig har traktorsamleren også en
ønskeliste. Jeg leter etter en Fortschritt ZT300;
den østtyske klassikeren skulle passe meg helt
perfekt, avslutter den lidenskapelige traktorsamleren.

Intet monster: Den iresylindrede Deutz-motoren gir Trac-en 52 hester. Det er måten traktoren er bygget på,
som er spesiell, sier Heyde. Dette er en ekte bakketraktor med sitt lave tyngdepunkt.

Fra BTG til Tatrac
Noen få traktorer fra BTG (Bayerischen
Traktoren og Fahrzeugbau) ble solgt i
Norge. I Traktor har vi tidligere skrevet om BTG. Tatrac er etterfølgeren
etter at BTG gikk konkurs i 1961.
Firehjulstrekkerne som er basert på
amerikanske jeeper, ble videreført
av den sørtyske bedriften Frisch,
under salgsnavnet Tatrac, med bare
små endringer. Det ble satset på den
største BTG-modellen, med Deutz
F4L 712-motor. Denne traktoren fikk
man med servostyring og hydrauliske
bremser, samt dekk i størrelse 12,4 x
28. Modellen TD60 ble kun produsert
i cirka 300 eksemplarer, for etter fire
år måtte også Tatrac gi opp, og produksjonen ble stanset. Markedet for de
spesielle bakketraktorene viste seg å
være for lite, og produksjonen var for
kostbar.
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