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een halve eeuw terug in de tijd

Een goede voorbehandeling bij machinaal melken blijft nodig. In dit nummer

staat het verslag van een Duitse demonstratie aardappelrooien. Wat laat, maar
nu heeft een akkerbouwer voldoende tijd om na te denken over investeringen.
Opvallend zijn verder de concentraties in de landbouwwerktuigenindustrie,

signaleert hoofdredacteur Crucq. Amerika en Engeland lopen daarbij voorop,

Warm van onderen, koel van boven. De trekkerjas geleidt de motorwarmte
naar de voeten van de trekkerchauffeur. Zijn hoofd is goed beschermd tegen
wind en regen, maar blijft koel.
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Johnn Deere neemt in 1960 de
Duitse fabrikant Lanz over. De
gloeikoptrekkers maken plaats
voor moderne typen onder de
naam John Deere Lanz. Niet
voor lang, want vanaf 1963
verdwijnt de naam Lanz. De
overname heeft geen gevolgen
voor de import in ons land.
Die blijft bij Louis Nagel in Velp.

Onder nr. 232 156 is octrooi verleend op een
balansploeg met een motor en twee stuurwielen,
ontwikkeld door Cornelis Sieling uit Melissant. Deze
machine gaat door de wereld als de eerste robot.
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De tweede editie van de Merkengids van land- en
tuinbouwmachines van het LEI telt 290 pagina’s.
Het omvat alle soorten werktuigen, met alle merken
en adressen van leveranciers. De gids kost 3 gulden.

Bij Nogmaals veilig werken met trekkers stelt de
redactie ‘dat veel prutsers nog altijd een antisteigereenheid willen maken volgens een pricipe, waarvan
al bewezen is dat het niet afdoende werkt’.

Een organisatorisch aantrekkelijk
transportsysteem voor tweeassige
zijkippers bij de aardappeloogst.

Om een kist in een kistenkantelaar te plaatsen is de elektrisch aangedreven hefwagen
een uitstekend hulpmiddel. Achter het zwenkwiel zitten enkele accu’s. Elektrische aan
drijving betekent geen lawaai en geen productie van schadelijke uitlaatgassen.
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Octrooi is verleend aan C.J. Steketee voor de
ontwikkeling van een machine voor het rooien van
bieten. Het octrooi heeft vooral betrekking op de
stand van de beide kransen met sloflichters.
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Alle deelnemers aan de aardappelrooidemonstratie in het Duitse Dethlingen waren aanwezig met
twee machines; met de ene werd constant gerooid,
bij de andere werd tekst en uitleg gegeven.

Agenda
5-10 maart – 34e Salon de la Machine Agricole in Parijs
8-9 mei – Werktuigendagen in Liempde.
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