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LandbouwMechanisatie
een halve eeuw terug in de tijd

Het jaar 1962 is een turbulent jaar. De grote mechanisatiegolf maakte een

dip door. De verkopen stokten en de fabrieken hebben te maken met grote
voorraden. Fabrikanten van trekkers en landbouwmachines fuseren,

om zo een sterkere positie te verwerven. In het decembernummer krijgt
het wereldkampioenschap ploegen volop aandacht, evenals het rooien

Met het gewonden rister wordt de ploegbalk gedraaid en maar weinig
verkruimeld. Dat de deelnemers ook zonder gps recht konden rijden, leidt
geen twijfel.
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“De maaidorser heeft een belangrijke plaats ingenomen in de verkoop van landbouwwerktuigen.
De opzakinrichting is achterhaald; een overwonnen
stap; de graantank is in opmars.” (Crucq)

42

LandbouwMechanisatie december 2012

Lading of achteroverbouw. Het Gerechtshof
in Den Haag is van oordeel dat de ploeg wordt
vervoerd als lading, omdat hij niet tot de gewone
uitrusting van de trekker behoort.

De resterende pruik is geen bezwaar. Het rooien gebeurt
met een speciale vork in de voorlader.

Op de wereldkampioenschappen ploegen in de
Flevopolder werd voor het eerst geploegd met tweeschaar rondgaande aanbouwploegen. Voor gelijke
diepte hebben vrijwel alle ploegen een steunwiel.

Trekkerimport. In de eerste drie kwartalen zijn in
ons land 7732 nieuwe trekkers ingevoerd. Met 1450
stuks voert MF de lijst aan, gevolgd door IHC Mc
Cormick (1166 stuks) en Ford-Fordson (1044 stuks).
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Op de Landbouwpraktijkschool in Slootdorp
werd in november de 10.000ste cursist opgeleid.
Doel was mensen uit de praktijk meer kennis bij te
brengen over onderhoud en reparatie.

Water in de banden geeft extra gewicht en dus
extra trekkracht. Om in de winter de banden niet
laten bevriezen, moet je calciumchloride toevoegen:
een kwart kilo per liter water.
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