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David Brown verkocht in 1964 10 procent meer trekkers
dan een jaar eerder.
De fabriek bouwt in
1965 20.000 trekkers,
waarvan 80 procent
in het buitenland
wordt afgezet.

Het WK ploegen in
Oostenrijk wordt
gehouden op droge
keiharde grond.
Mede daardoor kan
de jury het ploegwerk niet goed
beoordelen.

De Duitse fabrikant
Walterscheid heeft
octrooi aangevraagd
op de beschermkap
aan het uiteinde van
aandrijfassen. Deze
is gemaakt van stevig,
geplooid plastisch
materiaal.

De Ford County
Super 4/5000 is heeft
een kortere wielbasis
dan zijn voorganger.
Daardoor is de
draaistraal tot het
binnenste wiel
gereduceerd tot
5,10 meter.

Groentetrekker
Februari 1965 – Met het doel de
arbeidsprestatie in de vollegrondsgroenteteelt te verhogen, ruilen steeds meer groentekwekers hun tweewielige trekkers in voor
modellen met vier wielen. Daarmee volgt

Nederland de ontwikkeling die in de
Verenigde Staten, Engeland en Duitsland
al langer gaande is. Door het gebruik van
vierwielige trekkers moeten de kwekers
hun machines en teeltmethoden aanpassen.

De beddenteelt doet zijn intrede, waarbij
vanaf zaaiklaar maken tot en met de oogst
steeds in dezelfde sporen wordt gereden. De
de grond in de bedden waar de planten moeten groeien, blijft daardoor onaangetast.
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Güldner smalspoor
De spoorbreedte van de Güldner
G 40 W is verstelbaar van 82 tot
125 cm. De trekker kan daardoor
zowel in de landbouw als in de
tuinbouw uit de voeten. De luchtgekoelde driecilinder levert 38 pk.

Beddenteelt in de
groenteteelt

Deense precisie
De Palm Selandia-precisiezaaier
heeft in elk element een schijf met
vier rijen cellen. De afmeting van de
cellen is afgestemd op de grootte
van het precisiezaad bij suikerbieten.

Koppel-versterker
Op een show in Ahoy toont importeur Englebert NV
uit Leiden onder meer de McCormick 806 D. De 99 pk
trekker is uitgerust met Torque Amplifier. Daarmee kan
de chauffeur onder belasting de snelheid met 30 procent
verlagen en het koppel op de achteras vergroten.

John Deere wist Lanz

Bij de oogst van winterwortelen wordt eerst met een maaikneuzer het loof verwijderd. Vervolgens worden de
wortelen met een aardappelrooier met aangepaste scharen gelicht en daarna met de hand verzameld in kisten.
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LandbouwMechanisatie februari 2015

Na de overname van Heinrich Lanz door John Deere in 1956 kregen de trekkers de naam John Deere-Lanz.
De 10-serie draagt nog de gecombineerde naam. De nieuwe serie heeft nieuwe drie- en viercilindermotoren met
vermogens van 32, 40 en 50 pk. Opvallend aan het topmodel, de 710, is de korte uitlaat, midden onder de motor.
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