DIN ISTORIA TRACTORULUI "LANZ BULLDOG"
Hochhauser Ronald
Naşterea tractorului cu marca "Lanz Bulldog" are la bază o legendă despre
câini şi utilaje, intitulată Triumful Bulldogulu,1 : " ••• Cu toate că au trecut veacuri
de la momentul Creaţiei, câinele a rămas în permanenţă lângă om, cel mai
fidel partener.
Odată cu trecerea timpului, omul este frământat de noi probleme. El
doreşte să se asemene cu păsările, vrea să zboare (ase vedea apariţia primelor
mijloace de zbor). În acel moment, câinele şi-a dat seama că a devenit de
prisos. În aer, omul nu mai avea nevoie de apărător.
Atunci, câinii s-au adunat şi s-au sfătuit. Au căzut de acord că, omul ar
trebui să-şi îndrepte din nou privirea asupra lor. Dacă din punct de vedere
moral au fost înfrânţi, ar trebui să li se ridice măcar un monument în amintirea
meritelor. Nici unul dintre ei însă nu a îndrăznit să i se adreseze omului cu
această cerere.
Bulldogul şi-a luat inima în dinţi şi a zis: "Dacă voi nu vreţi să o faceţi,
găsesc eu soluţia. Cu înfăţişarea sigură şi serioasă pe care o am, ne vom atinge
ţelul. Sunt înţelept, cunosc bine trecutul şi aprecierile omului despre câini, şi
cunosc şi viitorul ".
Bulldogul şi-a luat misiunea în primire. Ajuns la om , i-a vorbit acestuia
despre valoarea şi calităţile patrupedelor canine. 1-a vorbit mai întâi omului despre
trăsături le pozitive ale tuturor câinilor, despre care a arătat că: sunt apţi pentru
orice, nu-şi economisesc puterea, învaţă repede, suni nepretenţioşi şi uşor de
instruit.
- Pentru toate aceste aptitudini, ne aşteptăm să ne creaţi un monument
pe măsu ră!
- Sunteţi nerecunoscători! a strigat omul, adăugând: Nu v-am ridicat eu
monument? Nu aţi primit loc în Paradis? Nu ai fost asociatul meu fidel? Linne,
omul de ştiinţă, nu şi-a amintit despre tine? Te-am pus şi în slujba justiţiei. Este
chiar nimica? Consideri că v-am dat uitării?
... - Desigur, recunoştinţa ta este binevenită, dar nu este de ajuns!
Noi dorim un monument peren, din metal şi aliaj, care să ne poarte numele
şi să ne facă cunoscute meritele de peste milenii. Pentru om ar putea fi o
descoperire triumfală!
Omu lui i s-a redeşteptat vechea afecţiune faţă de fidelul asociat şi s-a
gândit: "Câinele doreşte o răsplată prin care însuşi omul şi-ar sărbători şi
victoria propriului spirit". Mai apoi, l-a mângâiat şi i-a promis că-i va îndeplini

dorinţa .

Kurt Hăfner, lanz Bulldog-Prospekte von 1921 bis 1945 (Prospectul tractoarelor lanz
Bui/dog, fabricate între 1921-1945), KMH. Verlag, 1990, pg. 8-13.
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Bulldogul şi-a aplecat capul, intuind dorinţa omului de a-şi respecta
promisiunile. Atunci, omul s-a hotărât să creeze o "unealtă", care este mai
mult decât un avion sau un vapor, o "maşină" care să fie aptă pentru muncă
şi să aibă trăsăturile unui câine (fidelitate, încredere şi toate celelalte proprietăţi
pozitive ale câinelui). Această "maşină" va ajuta acolo unde este nevoie de
putere. Va şti să are pământul, să transporte, chiar să facă şi alte munci.
"Maşina" aceasta va purta numele de "Bulldog". Va avea forma
asemănătoare speciei Bulldog şi va fi puternică. Acesta va fi monumentul
închinat pentru ei, cei mai fideli aliaţi ai omului. (foto 1).
Bulldogul şi-a recăpătat întreaga încredere. Dorinţa sa şi a semenilor săi
a fost îndeplinită.
Producţia de tractoare "Lanz Bulldog" a fost începută la Fabrica de
maşini agricole "Heinrich Lanz" din Mannheim, Germania.
Câinii au devenit mai fericiţi, iar oamenii mai mul!umiţi."
Istoria Fabricii de maşini agricole "Heinrich Lanz" din Mannheim,
Germania începe cu anul 1860, când Heinrich Lanz 2 (foto 2) deschide într-o
casă cu grădină, un atelier de reparaţii pentru maşini şi unelte agricole, având
doi angajaţi.
Afacerea se dezvoltă în aşa măsură, presupunem şi cu ajutorul primit
din partea tatălui său, încât în anul 1867 Heinrich Lanz începe fabricarea
maşinilor agricole.
În anul 1869, firma pe care o conduce îşi extinde domeniul de activitate,
efectuând şi operaţiuni de import. Astfel, sunt aduse din Anglia pluguri cu
aburi de tip John Fowler.
În anul 1879, Heinrich Lanz construieşte conform unei concepţii proprii
un locomobil pentru antrenarea plugurilor şi batozelor. Dezvoltarea
armonioasă a afacerii duce implicit la clădirea unei fabrici (foto 3) cu 3000
de muncitori, în localitatea Lindenhof. Maşinile de treierat construite aici
sunt exportate într-un număr de peste 1O.OOO exemplare în mai multe ţări,
dintre care amintim: Rusia, Elveţia şi Italia. Întreprinderea îşi deschide depozite
la: Berlin, Breslau, Koln, Leipzig, Konigsberg, Regensburg şi Rostow pe Don.
În 1898, Heinrich Lanz introduce timpul de lucru de 9 ore pe zi şi un
număr adecvat de zile libere.
În 1900 firma scoate pe pia!ă Lei mai mare locomobil construit vrcodatl,
cu puterea de 260 cai putere (CP) şi presiunea de lucru de 1O atmosfere
(atm.).
Heinrich Lanz se naşte la 9 martie 1838 în Friedrichshafen, localitate situată în vecinătatea
lacului Boden, Germania, fiind al treilea copil al comerciantului Johann Peter lanz. După
efectuarea studiilor la un comerciant ajunge voluntar la Marsilia, Franţa. În anul 1858 devine
asociat în afacerea tatălui său. la vârsta de 27 de ani se însoară cu Julia Faul, fiica unui comerciant.
În anul 1889 este decorat cu "Medalia Regală Prusadi pentru prevenirea accidentelor". În 1902
vizitează America, pentru a se informa asupra noilor tehnologii de producţie a maşinilor agricole.
Moare la 1 februarie 1905. Fundaţia care-i poartă numele, construieşte în anul 1907 un spital la
Mannheim.
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La sfârşitul secolului al XIX-iea, uzina era cel mai mare producător de
agricole din Europa. 1
În 1908 la Fabrica de maşini agricole "Heinrich Lanz" este realizată o
aeronavă. Doi ani mai târziu se efectuează experimente cu primul motor
alimentat cu benzină, pentru agricultură, fabricat aici.
Din dorinţa de a se afla în permanenţă printre competitorii în domeniu,
diversele maşini agricole produse de firmă sunt continuu perfecţionate. În
anul 1912 este testată o maşină agricolă cu puterea de 80 CP şi masa de 4,8
maşini

I.
LJeclanşarea

primei conflagrapi mondiale

îşi

pune amprenta asupra

activităţii societăţii, aceasta construind maşini pentru tractat, pentru a deservi

armata germană.
La 20 septembrie 1916 i se alătură firmei doctorul ing. Fritz Huber4
(foto 4). Dând dovadă de un înalt profesionalism, el se implică în crearea
prototipului unui tractor de construcţie monobloc, alimentat cu păcură.
De altfel, este prima maşină agricolă de acest tip produsă în Germania.
Producţia ei în serie nu a putut fi începută, din cauza condiţiilor istorice,
primând, după cum am mai amintit, fabricarea diferitelor maşini pentru
necesitatea armatei germane.
După terminarea primului război mondial, în anul 1920 devine posibilă
producţia în serie şi perfecţionarea în permanenţă a tractorului cu blazonul
"Rulldog". Părintele acestei mărci este, fără doar şi poate, distinsul domn
Fritz Huber, creatia sa urmând să dobândească renume mondial.
În anul 1921 (acest an se poate considera, practic, anul lansării mărcii
"Lanz Bulldog") este construit primul transportor de ţiţei cu motor cu cap
incandescent, model 12 PS Bulldog sau H2 (foto 5), ce avea să fie optimizat
astfel încât să funcţioneze perfect în orice condiţii. 5 El a fost întrebuinţat la
transportarea şi antrenarea batozelor şi diferitelor utilaje agricole. Ca şi
combustibil utiliza: ţiţei, motorină, ulei de parafină, ulei de palmier, petrol,
untură de peşte. Consumul se ridica undeva la 3 kg de combustibil pe oră. În
anu l 1922 acest tip de tractor obţine cea mai înaltă decoraţie a Societăţilor
Agricole din Germania, anume "Marea medalie comemorativă, varianta

Catalogul tractoarelor lanz Bui/dog (puteri de la 12 CP la 60 CP) din Colecţia Muzeului
Agriculturi i din România, Slobozia.
• Fritz Huber (? • 1942) provine dintr-o familie de tehnicieni din Wasserburg, nordul Bavariei.
Studiază la Şcoala Industrială din Munchen, Germania, urmând mai apoi cursurile
Universităţi i Tehnice. În urma terminării în 1903, a studiilor înalte, proaspătul inginer îşi
începe activitatea în Elveţia şi Paris, Franţa. După revenirea sa în Germania, se angajează la
Firma "GRADE" din Magdeburg. Aici, construieşte un motor în doi timpi, cu un randament
superior. În cadrul Fabricii "CLIMAX" din Viena, Austria, el realizează primul motor cu cap
incandescent. Ingeniozitatea sa nu se opreşte aici, el creează şi primul motor cu cap
incandescent cu un cilindru, care va fi utilizat pentru antrenarea batozelor. Moare în anul
1942 din cauza unei boli a vezicii biliare.
5
Catalogul tractoarelor lanz Bui/dog (puteri de la 12 CP la 60 CP) din Colecţia Muzeului
Agriculturii din România, Slobozia.
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argint". La Târgul din Leipzig (1921 ), firma expune primul tractor
autopropulsat, alimentat cu păcură, model DLG.
În anii 1922 -1923 este fabricat, în colaborare cu Firma "Wilson", S.U.A,
modelul HP (număr serie: 6501 +7223) cu traqiune pe patru roţi . 7 Transmisia
se realiza prin lanţ până, la un sistem diferenţial cu două cardane, unul
pentru roţile din faţă, celălalt pentru roţile din spate. În acelaşi an îşi face
apariţia pe piaţă modelul FHD, din categoria mare, de 38 CP, echipat cu un
motor cu doi cilindri verticali, cu cap incandescent comun.
În 1924 se construieşte modelul HL (număr serie: 1501 +6500,
17001 + 17932, 18320+ 18328) la care transmisia se face printr-un lanţ la un
arbore intermediar plasat între arborele motor şi transmisia cu roţi dinţate a
roţilor de transport. e
În 1926 apare modelul HR2 (număr serie : 45001 +50000 şi
52001 +54230???) care dezvolta o putere efectivă de 22 CP, la o turaţie a
motorului de 500rot/min, şi una maximă de 28 CP, la o oră de funcţionare.
Este un exemplar din categoria "Bulldogului Mare" (foto 6) care va defini
conceptul tuturor tipurilor de tractoare " Lanz Bulldog" ce urmau a se realiza.
Construcţia simplă, funcţionarea sigură şi productivitatea mare pe unitatea de
suprafaţă recomanda acest tip de maşină de forţă pentru: muncile agricole
de pe ogoare (şi pentru culturile solanacee sau de subsol) şi păşuni, asanarea
terenurilor mlăştinoase, transport stradal şi antrenarea batozelor. Combustibilul
utilizat a fost de o varietate largă: de la ţiţei, motorină la uleiul de parafină,
petrol şi chiar spirt. Consumul de carburant se situa între 5,5 kg pe oră şi 7
kg pe oră . Viteza de deplasare era de la 4,3 km/h la 13,2 km/h. Gabaritul
acestui model a fost, după cum urmează : lungime maximă - 3000 mm, lăţime
maximă - 1900 mm, înălţime maximă - 2170 mm. Masa lui avea 3500 kg.9
Modelul HR5 fabricat începând cu 1929, dezvolta o putere efectivă de
15 CP şi una maximă de 30 CP. El era echipat cu o cutie de viteze în trei
trepte, acţionată fiind de un schimbător tip pârghie. Tot în 1929 se construieşte
şi modelul HR6. Numărul de serie pentru aceste tipuri a fost de la 75181 la
86681 .
În anul 1932 este lansată varianta HN sau "Micul Bulldog". Acesta din
urmă poseda un ambreiaj manual cu pedală. Era utilizat pentru munci agricole
uşoare şi medii. Ca şi combustibil utiliza: motorină, cărbune brun, gudron
rutier, ulei de parafină, ulei din sâmbure de bumbac. Consumul era de la 3
kg de combustibil pe oră la 5 kg de combustibil pe oră . Dezvolta o putere
efectivă de 20 CP (la o turaţie a motorului de 760rot/min). 10 În acelaşi an, este
'' Kurt Hăfner, op.cit., pg. 20
' dr. Lengyel Vi Imos, dr. Pâlfi Gyorgy, Rez Gyula, A traktorok alkalmazasa a mez6gazdasagban
(Utilizarea tractoarelor în agricultură), Agrârtudomanyi Egyetem, Mez6gazdasâgi
Gepfejl6destorteneti Gyujtemeny, Godoll6, 1989, pg. 27.
• Catalogul tractoarelor Lanz Bui/dog (puteri de la 12 CP la 60 CP) din Coleqia Muzeului
Agriculturii din România, Slobozia.
'' Kurt Hăfner, op. cit., pg. 48.
0
'
Ibidem, pg.&8.
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produs modelul HN2 (număr serie: 100679-;-101272), derivat al modelului
HN, cu o suită de simplificări tehnice. Una din variantele modelului HN2 a
fost D7506 (foto 7). Puterea efectivă dezvoltată de motorul acesteia era de 20
CP. Utiliza următoarele tipuri de combustibil: motorină de producţie germană,
cărbune brun, gudron rutier, motorină, ulei Diesel, ulei de parafină, ulei vegetal
ş.a. Consumul era 5 kg de combustibil pe oră. Tractorul dispunea de o cutie de
viteze cu 6 trepte pentru mersul înainte şi 2 trepte pentru mersul înapoi. Viteza
maximă de deplasare a atins 15,2 km/h. Dimensiunile acestui tip au fost: lungime
maximă - 2845 mm, lăţime maximă - 1598 mm, înălţime maximă - 2025 mm.
Avea masa de 2800 kg. 11
După anul 1934 apare exemplarul D9506. Noul model P, cu puterea
maximă dezvoltată de motor de 44 CP, era utilizat pentru transportul stradal
şi pentru muncile agricole de pe ogoare. El a fost echipai cu o culiP dP vilP7P
cu 6 trepte pentru mersul înainte şi două trepte pentru mersul înapoi. Tractorul
dispunea de o capacitate de remorcare de 30 t.
În anul 1940 este lansat pe piaţă marca Dl 506 (foto 8) în trei variante:
de ogor, de câmp şi de trafic rutier. Puterea maximă dezvoltată de motorul
acesteia era de 55 CP (la o turaţie de 750 rot/min.). Viteza de deplasare era de
la 3,6 km/h, în prima treaptă, la 19,9 km/h în treapta a şasea. Dimensiunile
maşinii agricole au fost: lungime maximă - 3455 mm, lăţime maximă - 1780
mm, înălţime maximă - 2185 mm. Masa ei era de circa 3950 kg. 1i
Modelul D4506, cu număr serie: 250001 - 250276, proiectat de inginerul
Fritz Huber, a fost produs între anii 1940 şi 1941. Puterea maximă dezvoltată
de motor a fost de 15 CP, la o turaţie a motorului de 900 rot/min. Toate roţile
erau cu pneuri (trecerea de la roţile cu pinteni, la cele cu pneuri se face în
1932, modificarea fiind impusă de folosirea tractoarelor şi la transportul pe
drumurile publice 1i), cele şase trepte de viteză pentru mersul înainte asigurând
Tln
Ki\hlerbulldog
(Bulldo2 cu radmtor)
Kilhlerlmlldog
ffi111ldo2 cu rarliator)
Semi-Diesel
Semi-Diesel
Semi-Diesel
Diesel
Diesel
Alldo2 / Do2 coumlet)

Model
HRO-U

Număr serie
68500 1-685 I08

Anul construcţiei
1946-?

HNO-U

525000-525218

1946- 1948

05506
D 1706
D2206
D2806
D3606
D1106
D1206
D 1266
D4016
D1305

255001-263355
270001-?
540001-?
220001 -?
660001-663340
'.?00002-?
201050-?
310001-310450
345001-?
4616-7500

1950-1952
1952- 1955
1952- 1956
1955- 1960
1957- 1959
1955- 1960

" Ibidem, pg.80.
Ibidem, pg. 152.
13
Catalogul tractoarelor Lanz Bui/dog (puteri de la 12 CP la 60 CP) din Colecţia Muzeu lu
Agricultu rii din România, Slobozia .
..___
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deplasarea tractorului cu o viteză de la 3 km/h la 18 km/h. Masa tractorului
era de 1200 kg, iar dimensiunile după cum urmează: lungime maximă 2600 mm, lăţime maximă - 1385 mm, înălţime maximă - 1680 mm. 1•
Fără a mai intra în detalii, vom reda sub formă tabelară, tipul, modelul,
numărul de serie şi anii construcţiei, pentru câteva din exemplarele realizate
după terminarea celui de-al doilea război mondial (vezi tabel).
În 1956 Firma "Heinrich Lanz"este preluată de Concernul american de
maşini agricole "John Deere"( anul fondării 1837). Primele semne de
schimbare au fost vopsirea exemplarelor produse în culorile galben-verde,
cromatică folosită la casa lui John Deere. Denumirea mărcii se schimbă şi ea
în "John Deere-Lanz". Menţionăm aici, că firma americană anterior amintită
a început producţia de tractoare, marca "John Deere", în anul 1924. 15
În perioada 1961-1962 se înregistrează o creştere simţitoare pe piaţă a
modelelor John Deere -Lanz. Acestea erau proiectate în Statele Unite ale
Americii, producţia realizându-se în Germania.
Începând cu 1967 numele "Lanz" nu mai este folosit pe produsele firmei.
În încheiere doresc să menţionez că, în perioada interbelică, cu precădere
înainte izbucnirii celui de-al doilea război mondial, România a importat un
număr mare de tractoare marca "Lanz Bulldog". În funcţie de puterea
dezvoltată de motor, ele au fost întâlnite în zone cu suprafeţe agricole întinse,
în zone de deal şi zone premontane (foto 9). Construcţia simplă, întreţinerea
uşoară, posibilitatea de adaptare la orice tip de lucrare agricolă (foto 1O), a
făcut ca această marcă să fie îndrăgită şi utilizată în mult~ din go~podăriile
câmpeneşti de la noi din ţară.
În prezent, câteva exemplare se găsesc în Colecţia de tractoare a Muzeului
Agriculturii din România, Slobozia, jud. Ialomiţa. Ele au fost achiziţionate
din gospodării rurale, unde de altfel mai există, de cele mai multe ori în stare
de funcţionare. Dintre localităţile din care aceste tipuri de maşini agricole au
luat drumul muzeului ialomiţan amintim: Mediaş (jud. Sibiu), Vârfuri (jud.
Arad), Gălăţeni (jud. Teleorman), Chişcău (jud. Bihor). Exemplarul achiziţionat
din Chişcău (jud. Bihor) a fost transferat în anul 1997 de la Muzeul Satului
din Bucureşti.

" Kurt Hăfner, op. cit., pg.162.
15
dr. Lengyel Vilmos, dr. Pâlfi Gyorgy, Rez Gyula, op. cit., pg.23.
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FROM THE HISTORY OF "LANZ-BULLDOG" TRACTOR
SUMMARY

The history of "Heinrich Lanz - Factory of Agricultural Machines" from
Mannheim, Germany began in 1860. Then, Heinrich Lanz (1838-1905) started
a workshop of agricultural machines and tools repairing.
ln 1867 Heinrich Lanz began to make agricultural machines and in 1879
he built a locomobile for training the ploughs and the threshing machines. Dr.
engineer Fritz Huber (? -1947) joined to the company in 1916. He involved in
creating the prototype of mono-bloque built tractor, which was supplied with
fuel oii.
ln 1921 was built the first oii conveyer with hot-bulb engine - model 12
HP Bulldog or H2.
ln 1923 the make HP -pulled by faur wheels was made.
ln 1924 the make HL was built and in 1925 the make HR2 (the "Great
Bulldog") appeared.
The make HR5 was produced beginning with 1926.
ln 1929 they built the make HR6 and in 1930 they built the make HN or
the "Little Bulldog"
ln 1932 they produced the make HN2 with some series of technical
simplifications.
After 1938 the makes D9506, Dl 506, D4506 appeared.
ln 1956 "The American Concern of Agricultural Machines called John
Deere" (founded in 1837) took over the "Heinrich Lanz Company". The name
of the make changed into "John Deere-Lanz".
Starting with 1967 the name wasn't used on the products of the company.
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Foto 2. Heinrich La nz
(1 838 - 1907)
TralJoren • Q<1$ hen und oueiChr>11t ~ llodo GonS<hill:

Foto 1. Un "monument" închi nat
câinelui

.

Foto 3. Vedere ge n era lă a Fabricii de maşini agricole "Heinrich Lanz 11 din
Mannheim (după Kurt Hăfner, Lanz Bulldog-Prospekte von 19 21 bis 1945 (Prospectul
tractoarelor Lan z Bulldog, fab ricate între 19 21 -1 945), KMH . Verlag, 1990, pg.
16.)
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Foto 4. dr. ing. Fritz Huber (?-1942)

Foto 5. Transportor de ţ i ţei cu motor cu cap incandescent,
model 12 PS Bulldog (H2)

Foto 6. Tractor "Lanz Bulldog", model HR2
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D7506

Foto 7. Tractor " Lanz Bulldog" , model D7506

Foto 8. Tractor "Lanz Bulldog", model Dl 506

Foto 9. Prospect cu inscripţia:
Pretutindeni şi oricând!

Foto 1O. Prospect cu inscripţia:
Pentru toate culturile!
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