50 jaar geleden
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New Holland
Machines Co verwerft een meerderheidsbelang in
Werkhuizen Claeys,
fabrikant van
de Claysonmaaidorsers.

In Belgisch Brabant
krijgen boeren bij de
aanschaf van trekkers,
zonder inruil, een
korting van gemiddeld 17 procent.

In Duitsland vallen
jaarlijks 160 dode
lijke slachtoffers
doordat trekkers
omslaan. Veiligheids
beugels kunnen een
hoop leed voor
komen.

Deutz bestaat 100
jaar. De motoren
fabriek begon in
1864 als N.A. Otto &
Cie. Twaalf jaar later
werd het Gasmotorenfabrik Deutz AG
en in 1938 KlöcknerHumbolt-Deutz AG.

Uittocht te lijf
Mei 1964 – Machines in plaats van handwerk, arbeidbesparende werkmethoden en
het combineren van bewerkingen – het zijn
veranderingen die de uittocht van arbeids-
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krachten opvangen, het werk in de landbouw
veraangenamen en vaak ook de capaciteit
verhogen. Technisch eenkiemig zaad vergroot de inzet van dunmachines, met chemi-

sche middelen worden succesvol ziekten en
plagen bestreden. Opvallend zijn de vele
boerenvindingen voor de oogst van volumineuze producten, zoals groene erwten.

^

Nooit meer ruiteren
Het zeer arbeidsintensieve ruiteren
van groene erwten maakt plaats
voor een methode met minder
handwerk. Het zwad wordt over
de trekker op de wagen gedraaid.

^

Lagedrukpers
In een lagedrukpers wordt het stro
minder zwaar gekneusd dan in de
kleine pakken van een hogedrukpers.
De pakjes worden met touwen over
de lange zijde bijeengehouden.

^

Kunststof doppen
Bij de chemische gewasbescherming wordt vaak de
Duiker Luynet-werveldop gebruikt. De plaatjes van
deze doppen zijn van roestvaststaal of keramiek en
daardoor duur. Op de Dubex-spuit zitten kunststof
doppen van Schimmes: slijtvast en veel goedkoper.    

Klemvork op voorlader

Zaaimachinevuller

Op het Engelse bedrijf Perry worden stropakken met een onbemande slee verzameld, met de
hand gestapeld en daarna met een klemvork aan de voorlader op een vierwielige wagen getild.

De Webb Flowmaster Mark II is ontwikkeld als kunstmeststrooier met een 1.300 liter voorraadbak. Door op de uitstroomopening een zwenkbare vijzel te plaatsen is de Flowmaster ook te gebruiken voor het vullen van de bakken van een zaaimachine. De loshoogte is 2,5 meter.
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