‘Machinepool’ is het woord dat hoofdredacteur Crucq in zijn commentaar
gebruikt voor een nieuwe vorm van
samenwerken in Zuid-Duitsland. Het
gaat om ‘Maschinengemeinden’ die
met hulp van boerenleenbanken zijn
opgericht. Het zijn coöperaties met
veertig tot zeventig leden verspreid
over acht tot zeventien dorpen. Elk
lid stelt zijn werktuigen, indien
gewenst met trekker en chauffeur,
beschikbaar aan de andere leden.
Voor hectares en benodigde tijd is een
onderlinge vergoeding afgesproken. Is
er gebrek aan een bepaalde machine,
dan wordt die in onderling overleg
aangeschaft. Daarin spelen de boerenleenbanken dan weer een rol. ZuidDuitsland, meer concreet Beieren,
legt zo de basis voor de vele machineringen die daar, maar ook in de rest
van Duitsland, nu nog actief zijn.
Crucq is met zijn Engelse benaming
‘machinepool’ zijn tijd vooruit.

De nieuwe aanbouwzaaimachine van Nodet heeft
verende pennen achter de
pijpen en egt het zaad in
dezelfde werkgang in.

Stoll halfautomatische pootmachine.

Stoll B.R.S. 2-B20 bietenrooier met bunker.

De heren Boer, Kraai en Maring bezochten de DLG-tentoonstelling in Keulen. Ze
constateren dat bepaalde typen trekkers
nu wat meer lengte hebben, omdat er een
tussenbak is gemonteerd. Het aantal versnellingen neemt daardoor toe. Steeds
meer trekkers zijn voorzien van een aftak
as die zowel 540 als 1.000 kan draaien. Bij
de nieuwe trekkers van John Deere Lanz
zijn er uit het oogpunt van veiligheid twee
afzonderlijke aftakassen met elk een eigen
profiel. MAN toont in Keulen zijn eerste
trekker met tweewielaandrijving; de eerdere trekkers van MAN hadden allemaal

4wd. De nieuwe Bautz 200 heeft 15 pk en een 8+2 transmissie.
LandbouwMechanisatie schrijft:
Onder de buik van de trekker is ruimschoots plaats voor
verzorgingswerktuigen en maaibalk.
Hanomag toont drie nieuwe typen met de namen Greif, Brillant
en Robust. Hatz komt naar Keulen met de nieuwe TL 38, Deutz
met de D25, D25S en D50.

De Master van Porsche heeft een viercilindermotor met 50 pk,
een 8+2 transmissie, een top van 20 km/h en weegt 2.100 kg.

De logica dat de voorplaat een link heeft naar de inhoud was vijftig jaar
geleden geen gemeengoed, getuige dit (waarschijnlijk Drentse) boerderijplaatje zonder enige vorm van mechanisatie. De inhoudspagina helpt ook
niet verder; die vermeldt enkel dat de foto van H. Berghoef is. De agenda
is concreter: van 5 tot 8 juli kunt u naar de Royal Show in Cambridge.

Echt nieuw is volgens de redactie de Standard T van Porsche.
Deze trekker heeft een tweecilinder luchtgekoelde viertakt
motor, een 8+2 transmissie en een top van 20 km/h. Een foto van
de Standard ontbreekt helaas. Wel is er van Porsche een plaatje
van de ‘zware’
Master (zie foto
vorige pagina) die
ook nog relatief
nieuw is. Het is duidelijk een
‘fabrieksplaatje’,
net als de ande-

re afbeeldingen bij het artikel over de DLG. Zelf fotograferen
was bij de redacteuren toen blijkbaar niet zo gebruikelijk als
nu. Als de fabrikant dan ook van zijn nieuws nog geen foto’s
heeft, dan is het risico vrij groot dat je als redacteur thuiskomt met foto’s die niet passen bij de techniek die je in het
verhaal bespreekt.
De lezer die op grond van de foto van de Stoll halfautomatische
pootmachine denkt dat er nieuws te melden is, raakt dan ook
teleurgesteld. De tekst meldt:
Bij de pootmachines hebben wij niet veel nieuws kunnen ontdekken. Wel kregen wij de indruk, dat de halfautomatische
meer in trek zijn dan de geheel automatische. Men zag geheel
automatische machines ingericht als halfautomatische.
Hetzelfde geldt voor de foto, eveneens van Stoll, van de
B.R.S. 2-B20. De tekst beperkt zich tot:
Evenals de aardappelrooiers waren bijna alle grote bietenrooiers uitgerust met bunkers, die 1000 tot 1500 kg bieten kunnen bevatten. Deze bunkers waren er in verschillende
uitvoeringen. Ook het ledigen ervan kan op verschillende
manieren geschieden. Zo geschiedt dit bij de Stoll via een
transporteur, die tegelijk de bodem van de bunker vormt.
Hetzelfde is het geval bij de Rustica en de Hurtz. De bak van
de Kleine en die van de Stille worden mechanisch gekiept.
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De Oostwaardhoeve is begin 1960 ruim tien
jaar het proefbedrijf van het ILR (Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie).
De redactie van Landbouwmechanisatie
staat daar uitgebreid bij stil.
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