De LandbouwMechanisatie van februari
1961 is naar huidige maatstaven een
saai nummer. Het eerste verhaal heet
‘Trekkerbeproevingsrapporten’, is
acht pagina’s lang en moet het stellen
zonder foto’s. Dan volgen acht pagina’s
over de hydraulische hef (met tekeningen) en acht pagina’s over het
landbouwbedrijf als transportbedrijf.
Dat laatste verhaal heeft wel grafieken
en tabellen, maar ook geen foto’s.
Gelukkig zijn die foto’s er wel bij het acht
pagina’s lange verhaal over Lely. Dat
draagt de titel ‘Ontstaan en ontwikkeling
van een landbouwmachinefabriek’. Toch
zijn het een halve eeuw geleden vooral de
advertenties die het februarinummer
‘kleur’ geven: Hans van Driel maakt
reclame voor Atlas opbouwkranen,
Van Gemert voor Howard Rotavator
frezen en W. van Gemeren en O. de Leeuw
voor de Bamfords opraappersen.
Brinkmann & Niemeijer timmert aan de
weg met de Vicon kunstmeststrooier en de
NV Nimag met de Massey Ferguson 65.
Louis Nagel doet het met de John Deere
300 en 500, Sieberg met trekkers van
Deutz en Englebert met McCormick.
Kuiken zoekt een afdelingschef die geheel
zelfstandig een nieuwe afdeling opzet voor
een nieuw type Volvo landbouwtractor
‘dat concurrent is aan alle verkochte
typen in Nederland’.
Claas gooit er een dubbele advertentiepagina tegenaan om zijn zestig maaidorsers in Oost-Flevoland onder de aandacht
te brengen; Techno Import promoot de

De typen 300 en 500
van John Deere/Lanz
hebben respectievelijk
28 en 36 pk. De transmissie heeft tien ‘in
elkaar vloeiende versnellingen met traploos
effect’. De hefinrichting is ‘automatisch’.
De gebouwen van Lely met rechts (in wording) de uitbreiding, die de Maaslandse fabrikant tot de grootste van Nederland maakt.

Boven: Kuiken zoekt de
juiste man voor nieuwe
trekkers van Volvo.

maaidorser van Braud en Lely zijn
kunstmeststrooiers. Met de kleinere
advertenties erbij telt het februarinummer ruim 24 advertentiepagina’s op
een totaal van 76 pagina’s. Kom daar
tegenwoordig nog maar eens om.
Bijzonder is ook de advertentie van

Veldkoning voor de trekkers van
Porsche: twee boeren met pet leunend op
de motorkap van een Standard Star. De
tekst meldt dat eenderde van het gewicht
voorop zit dankzij de luchtgekoelde
motor boven de vooras. De Star was destijds al leverbaar met een fronthef en een

Op de voorplaat van het februarinummer van 1961 tilt een boer met een
‘timmy’ op het hoofd, een kiel aan het lijf en klompen aan de voeten een
zak met meel van een eenassige kar die achter een McCormick hangt. Het
bijschrift op de inhoudspagina beperkt zich tot de omschrijving ‘terug
van de coöperatie’ en meldt dat de foto van ir. F. Coolman is.

Met de nieuwe eenscharige kantelploeg van Goudland zijn ook perceelskanten goed
te ploegen door verplaatsing van het rister. De werkbreedte is 30 of 35 cm.
frontaftakas. De namen en woonplaatsen
van alle 67 dealers stonden vermeld in de
advertentie.

Hoofdredacteur Crucq klaagt in zijn commentaar over normalisatie, over de verschillen in dikte van de koppelingspennen
van de driepuntshef, over aftakassen die
te hoog of te laag zitten, te dik of te dun
zijn en over koppelingsassen die te lang of

te kort zijn en toerentallen die niet kloppen.
Naast de gangbare aftakas met 540 of 700
maakt begin zestiger jaren namelijk ook
de Amerikaanse ‘1000’ opgang. Ook
kloppen volgens Crucq de hoogte van de
wagentrekhaak en de spoorbreedte soms
niet. ‘Al deze punten’, zo schrijft de
hoofdredacteur, ‘vormen een telkens
terugkerende bron van ergernis.’ Hij
hoopt dat de International Standard
Organisation (ISO) spoedig iets bereikt
op het gebied van standaardisatie van de
koppeling van trekker aan werktuig.
De behoefte hieraan neemt toe.
In de rubriek octrooiaanvragen is onder
nummer 236804 sprake van ‘een mechanisme ter voorkoming van overbelasting
van een landbouwwerktuig’: deze octrooiaanvragen van Massey-Ferguson Inc. te
Racine (VSA) heeft betrekking op de
bevestiging van bijvoorbeeld een ploeglichaam aan het raam van een ploeg.
Het ploeglichaam klapt bij het raken van
obstakels naar achteren om.

Links: De toepassing van glasvezel als
omhullingsmateriaal in plaats van turfmolm is nieuw bij het draineren.
Onder: De nieuwe cultivator van Lely
kenmerkt zich door torsiestaafvering
en de bijzondere verkruimelrol.
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