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De mechanisatie van de oogst van fabrieksaardappelen wordt steeds
meer doorgevoerd. Bijna elk jaar komen er nieuwe machines op de markt
of worden aan de bestaande machines verbeteringen aangebracht»
Om een indruk te krijgen van de besteande machines en het werk,
dat door deze wordt geleverd, is op 9 oktober 1957 een demonstratie met
veenkoloniale verzarnelrooiers teNieuwe Pekela gehouden.
Met het toenemende percentage machinaal gerooide aardappelen,,
waarbij in het algemeen meer op capaciteit dan op kwaliteit wordt gelet,
is de beschadiging van het oogst—produkt vaak zodanig verontrustend groot
dat hierdoor grote bezwaren bij de verwerking tot aardappelmeel worden
ondervonden.
Lat echter grote verschillen bij het gebruik van de machines
naar voren kunnen komen is uit een fabrieksonderzoek gedurende de afgelopen campagne wei gebleken.
Ookmet het gebruik van de veenkoloniale rooimachine dient men in
eerste instantie zorgvuldig te werk te gaan,,waarbij voortdurend tijdens
het werk op de kwaliteit van het produkt moet worden gelet.
Aanbrengen van veranderingen aan bestaande machines of het ontwerpen van een nieuw type verzamelrooier zal geheel in het licht moeten
staan van een verbetering ten opzichte van het besohadigingsprobleem.
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De jaarlijksedemonstratie metveenkoloniale aardappelverzamelrooierswerd dit jaar gehouden opwoensdag9oktober 1957ophetbedrijfvandeheerA.J.DerkensteDieuwe-Pekela.
Dezedemonstratie werd georganiseerd doorde Jerkgroepoommissievan
de Veenkoloniale Boerenbond, insamenwerkingmet deïïijkslandbouwvoorlichtingsdienst enhet Instituut vocr Landbouwtechniek enRationalisatie te¥ageningen.
DeRegelingscommissie v/assamengesteld uitdevolgende personen;
R.H.Smook (Stadskanaal)
S.J. Greven (Eijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Zuidelijk
Groningen.;,veendam)
H.A. Weites (Hhederveld)
Plaatselijke vVerkgroepoommissievandeLandbouw Vereniging
i!
0uden,Nieuwe-Pekela
¥.Stevens (Veendam),Secretaris.
Opdemorgenvoor dedemonstratie werdendemachinée'beoordoelr] dooi'
eencommissie bestaande uitdevolgendepersonen:;
R.H.Smook,Stadskanaal,Voorzitter
U.D.kaiverkamp,RijksiaridbouwconsulentschapvoorLandbouwwerktuigen, Rageningen
Ir.A.Duinker,Combinatie GroningenvoorRationeleBedrijfsvoering, Groningen
ï.Miedema,Arbeidsinspectie,Leeuwarden
Ir.D.J.Pattje,Rijkslandbouwconsulent voor Zuidelijk-Groningen
Veendam
H.A. Weites,Rhederveld
A.C.Zuiderweg,Zuidwending
Ir.E.R'.Boogaard,Instituut voor Landbouwtechniek en
Rationalisatie,'Rageningen,rapporteur
Tijdensde beoordelingwerdendoor sub-commissies verschillendebepalingen verricht.De samenstellingvan-.eaecommissiesv/asalsvolgt::
Commissie Technische Beschrijving enReging::
H.Hensums,Rijkslandbouwvoorlichtingsdienstvoor Oostelijk
Drenthe,Emmen
C.C.Jongebreur,Instituut voor LandbouwtechniekenRationalisatie,RB-geningen,rapporteur
Commissie Capaciteit enTrekkracht:;
R.J. Wollerich,Nieuw-Buinen
H.JT..Schaafstal,Instituut voorLandbouwtechniekenRationalisatie,Rageningen,rapporteur.
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CommissieBeschadiging?
Ir.M.Vlasblom,Avebe,Veendam
H.Nijkamp,Technische CommissieAvebe,Nieuwe-Pekela
S.J. Greven?Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voorZuidelijk
Groningen,Veendam;rapporteur.

Eenwoord vandankaanallen,die voor hetwelslagenvan
dezedemonstratie hebben zorggedragen,i.3zeker opzijnplaatsen
wel inhetbijzonder aandeheerA.J..Eerkens voor het beschikbaar
stellenvanhet demonstratieperceel»

O M S T A N D I G H E D E N

Dedemonstratiewerd gehouden op oudeVeenkoloniale grond.
Devoorvruchtwaskunstweide.Deaardappelen,vanhetrasVoran,
waren ondiep ingeulengepoot ineenplantverband van52-2x52s".
Het loofwas grotendeels afgestorven.
Opsommige plaatsenkwamnogalv/atonkruid voor.Tijdensdedemonstratiewashetmooiweer.Door langdurige regens indemaand
septemberwasde grond echternat.
De omstandighedenwaaronder deze demonstratiewerd gehoudenwaren
dan ookzekerniet gunstigtenoemen.

-33ESCKEIJVINGVANDEMACHINES

De volgende machines hebbenaandeze demonstratie deelgenomen.
Door lotingwerd devolgorde bepaalds
de ClimaxSr.,deBraam,de ClimaxJr.,deBroelang,deDalco,
de GrimmeUniversal,deMabo endeSterbo.
CLIMAX_Sr_.
Fabrikant:Fa.Gebr.Zijlstra enBolhuis,Veendam
De ClimaxSr.,isvoorzien vantwee grotewielenmetvliegtuigbanden.
Demachine heeft aandevoorkant eenrol,die overde aardappelrugloopt envoor eenregelmatige diepgang zorgt.Voordezerolbevindt zicheenvaste torpedo.De aardappelrugwordt opgenomendoor
een.smalle schaar,die schuin opderijen staat enaande achterzijde
isvoorzienvan eenrooster.Bovende schaar iseenwerpradaangebracht.Dit staat vertikaal enmaakt eenhoekvan ongeveer 45°metde
voortbewegingsrichting vandemachine.Het bestaat uit eenring,
waaropdrierijenafneembare tandenzijnbevestigd.Aande linkerzijde
vanditwerprad bevindt zicheenschuin staand aangedreven zeefrad
met eendoorsnede van80cm.
Achter de schaar iseenvoorploegje bevestigd datde grond tegende
volgende rijaanploegt.
Deaardappelrugwordt door de schaar opgenomen endoor hetwerprad,viahet zeefrad inde zeefkorf gebracht.Dit iseencilinder,
die enigszinsnaar vorenheit.Dewand bestaat uitdunne,verende
staven,die langs strokenverstelbaar stevig canvas strijken endaardoor gaantrillen.Binnen indekorf isschroefvormigeenrubberbeklede staaf,voorzienvanpennenmetdaartussen eenrubberslang,aangebracht.Deze spiraaldient omde aardappelendoor dekorfnaarde
achterzijde tebrengen,dievan schuinstaande schotjes isvoorzien.
Deaardappelenwordendoorde schotjes opgevoerd.De losse grondwordt
doordekorfuitdeaardappelen gezeefd.
Het loof en onkruid wordtmee omhoog genomen envalt opde
eerste looftransporteur,diehorizontaaldoordekorf naar achteren
loopt.Dit iseengladderubberband,die het loof opde tweede looftransporteur brengt.Deze bevindt zichachter dekorf,looptnaar
achteren schuin omhoogenbestaat uit tweerubber riemen verbonden
door staven,waarop zichpennenbevinden.De tweede looftransporteur
isvoorzienvan eenpaar schudders.Het loofwordt opdepennenmeegenomen envalt achter demachine opde grond.
Deaardappelen,die zicheventueel nogtussenhet loofbevinden,
rollenvande tweede looftransporteur af enkomenmetde aardappelen
uitde zeefkorf opde jacobsladder.Deze bevindt zichaanderechterzijde vandemachine,steektnaar achterenuit enbestaat uit een
rubber transportband die isvoorzienvandwarsschotjes.De opvoerhoogte isverstelbaar.Aan,het eindevande jabobsladder komende
aardappelenvia eenkort gootvormigrooster indeachteraandemachine
gekoppeldekar.
Demachinewordt aangedrevendoor deaftakasvandetrekker.
Vooropdemachine bevindt zich-een gesloten tandwielbak.Door een
rollenketting teverleggenkunnenaanhetwerprad drie verschillende
snelhedenwordengegeven.Verderkanmendoor verwisselingvan
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rijsnelheid vandegebruikte trekker.
Voor het inenuit hetwerkstellen iseenhydraulische hefinrichtingaangebracht,diemet eenhefboom vanafde trekker kan
worden bediend.
DeRarrenwordenachteraandemachine vastgemaakt.De trekhaakkan
met behulpvaneenstaaldraad vanafdetrekkerwordengeopend.
Het gewicht vande ClimaxSr.isI.65Okg.

BRAM
CentraalBureau G.A.,Rotterdam
DeBraam isvoorzienvantweewielenmet lagedrukbanden.
Deaardappelrugwordt opgenomendoor eentweedelige schaar.Voorde
schaar bevinden zicheenrol entwee niet verstelbare plaatijzeren
torpedo's.Deroldient voor eenregelmatige diepgangvandemachine.
Dediepteregelingwordt doormiddelvaneenkleine hefboomfijningesteld.De schaar brengtdeaardappelrug opeenlange,smallezeefketting.Deze bestaat uit twee staalboutkettingen,diedoor buizen
zijnverbonden.De schuddende bewegingwordt verkregen door twee
paar nietverstelbare schudders.
Demachine heeft verder twee looftransporteurs.Beide bestaan
uit ewartkettingenmetvanlange hakenvoorziene staven.De eerste
looftransporteur loopt over eenafstand van ongeveer 40c m bovende
zeefketting.De lange,-krommehakennemenhet loofvande zeefketting
envoerenhetnaarachteren opde tweede looftransporteur.Deze loopt
schuin omhoogenlaathet loof achter demachine opde grond vallen.
Deaardappelen vallenaanheteinde vande zeefketting opdenareinigingsketting.Deze bevindt zichonderhetuiteinde vandezeefkettingenhetbeginvande tweede looftransporteur enloopt schuin
naar achteren omhoog.Denareinigingsketting bestaatuitvierewartkettingen,verbondendoor stavenwaaropU-vormige pennen zijnaangebracht.Dehellingvandenareinigingsketting is zodanig,datde
aardappelen erafrollen.De pennen zijninschuine rijen opgesteld.
Hierdoor bewegende aardappelen zichnaev de_linkerzijde vande
machine.Loofrestenen onkruid wordendoor depennenmeegenomenen
vallen achter demachine opdegrond.
Deaardappelenkomen in-een jakobsladder,die zichaande
linkerzijde vandemachine bevindt.Deze bestaat uit 2rollenkettingen,
waarop bakjes zijnbevestigd.Aanhet einde vande jacobsladder komen
deaardappelen via eengoot indekar.
Deaandrijvingvindt-plaatsdoordeaftakasvandetrekker.
Sr zijndrie overbrengingsmogelijkheden,zodat het toerental vande
machine kanwordenaangepast aanderijsnelheid vande trekker.Het
inenuithetwerkstellenvandemachine geschiedt mechanisch.
Hiertoe iseenpalmechanisme aangebracht,datwordt bediend door een
hefboom vanaf detrekkerzitplaats.
Voordeaankoppelingvandekarren islinksvoorophetraam vande
machine eentrekboom aangebracht.Deze heeft eenverstelbare-trekhaak.
Het gewicht vandeBraam is1245kg.
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Fabrikant;Fa.Gebr.Zijlstra enBolhuis,Veendam.
Dezemachine lijkt constructief opde ClimaxSr.,isechter
minder omvangrijk.
De ClimaxJr.isvoorzienvantweewielenmetvliegtuigbanden.De
machine isaandevoorkant,evenalsde ClimaxSr.,voorzienvaneen
rol,een smalle schuinstaande schaar,eenwerprad eneenaangedreven
zeefrad.Deaardappelen,het loof endegrond komen ookhier ineen
zeefkorf,die echter 50c m korter isdar de zeefkorf vande ClimaxSr.
Indezekorf bevindt zichgeen looftransporteur,maar eenschuin
geplaatst stilstaand doek.De tweede looftransporteur steekt schuin
indekorf totde onderkant vanhet schuin geplaatste doek.Het loof
en onkruid,datdoordekorfmeenaar bovenwordt genomen,valtof
rechtstreeks ofviahetdoek opdeze tweede looftransporteur enwordt
naar achterenafgevoerd.
Deaardappelenwordenvanuitde zeefkorf door een jacobsladder
naar eenwipkar gebracht,die zichachter demachinebevindt.
Het gewicht vande ClimaxJr.is1425kg.

BHOELANG^
FabrikantsH.A.Broenink,Langeveen (Ov.)
DeBroelang isvoorzienvan tweewielenmet vliegtuigbanden.
De aardappelrugkomt tussen tweekleine torpedo'sdoor opdeschaar.
Deze bestaat uit tweedelen.Dediepteregeling geschiedt ten opzichte
van eenkleineroldie zichvlakachter de torpedo'sbevindt enover
de aardappelrugloopt.
De losse grondwordt door een lange zeefkettinguitdeaardappelenverwijderd.Deze bestaat uit twee rubber riemendiedoor
ijzeren stavenzijnverbonden.De aandrijvinggeschiedt doormet
canvasbeklederiemschijven.Onder dekettingzijneenpaarrollen
aangebracht.Dezewordendoor eenexcentriek openneer bewogen.
De slagvanderollen isverstelbaar.Verder zijnoptwee plaatsen
bovende zeefketting eenaantal verende tandenaangebracht omloof
en onkruidpollenuit elkaar te trekken.Dpde overgangvandezeefkettingnaarde looftransporteur bevindt zicheengrote opvoertrommel.
De looftransporteur bestaat eveneensuitrubber riemenmet
staven.De staven zijnhier echter voorzienvanpennen.De transporteur
loopt naar achteren schuin omhoog.Dehelling isverstelbaar.Onder
deketting zijneenpaar verstelbare schudrollen aangebracht diedoor
eenexcentriekheen enweerwordenbewogen.De transporteurwordt zo
gesteld,dat het loofdoor depennenwordt meegevoerd enachterde
machine opde grond valt,terwijlde aardappelen erafrollen.Deze
komendanterecht inde opvoertrommel.
Dit iseengrote,rechtopstaande aangedrevenring,dievan
buitenmet plaatijzer isbekleed enaandebinnenzijde isvoorzien
van een aantal schotjes.Langsde binnenomtrekis over eenzekere
afstand eenverende piraataangebracht,dievoorkomt datdeaardappelenuitdebakjesvallen.De binnenzijde vande bakjes ismet
schuimrubber bekleed.
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Deaardappelenwordendoor deze trommel opgevoerd envallen
opde schudzeef.Deze loopt eerst over enige afstand naarvoren,
maakt dan eenbocht naar links enmondt buitendemachine uit.De
bodemvande schudzeefwordt gevormd doorroosterstaven.Hetuiteinde heeft eenbodem vanplaatijzer.Dit gedeelte vande zeefis
opklapbaar.Deaandrijvingvindt plaatsdoor eenexcentriek.Naast
de schudzeef iseenstaanplaatsgemaakt.
De linkerzijde vandemachine isvoorzienvaneentrekboom
die scharnierend isbevestigd eneenverstelbare trekhaakheeft.
Demachinewordt aangedreven doordeaftakasvandetrekker.
De bewegingwordt overgebracht door eenrollenketting,eenlange
aseneengeslotentandwielkast.
Het inenuithetwerk stellen geschiedtmet behulpvaneen
hefboom linksvooropdemachine.Dezekannietvanafde trekker
wordenbediend.
Het gewicht vandeBroelang is1220.kg.

DALCO
Fabrikant;L.Daling,S'milde.
DeDalco isvoorzienvan twee grotewielenmet vliegtuigbanden.
Deaardappelrugwordt door eentweedelige schaar opgenomen.De
diepteregeling geschiedt tenopzichte vaneenrol.,:die overdeaardappelrug loopt.Voor dezerol zijntwee torpedo's aangebracht.Deaardappelrugwordt dooi de schaar opeenzeefketting gebracht,diebestaat uit twee staalboutkettingen onderlingdoor stavenverbonden.
De schuddende bewegingwordt verkregendoor een stel ovalekettingwielen.Bovenhet beginvande zeefketting iseentrommelmetkromme
pennen aangebracht.Dezewordt aangedreven endient om loof enonkruidpollenuit elkaar tetrekken.
De zeefkettingbrengtde aardappelen,het loof enonkruid,in
de zeefkorf.Dit iseenliggende cilinder dienaar achterenhelt.De
wand vandekorf bestaat uit onder veerspanning staande roosterstaven,
die langsstroken canvas strijken endaardoor gaan trillen.De
aardappelen rollendoordekorf naarachterenenwordendaardoor
schotjes opgevoerd.Het loofwordt door pennenmeegenomen envalt
opde eerste looftransporteur.
Dit iseengladderubberband diedoor dekorf naar achteren
loopt enhet loof opde tweede transporteur brengt.Deze bevindt
zichachter de zeefkorf,. loopt schuin omhoogenbestaat uit tv/ee
rubber riemen,waarop vanpennenvoorziene staven zijnbevestigd.
Het loofwordt opde pennenmeegenomen envaltachter demachine op
degrond.De hellingvande tweede transporteur isverstelbaar.Deze
wordt zogesteld,dat aardappelen,die zicheventueel nogtussenhet
loofbevinden,niet door de transporteur wordenmeegenomen,maarer
afrollen ensamenmet deaardappelen uitdekorf opde jacobsladder
komen.
De jacobsladder iseensmalle,vanschotjes voorziene rubberband dieaande linkerzijde vandemachine uitsteekt.Hijmondtuit
ineennaarachterenaflopend rooster.De opvoerhoogte isverstelbaar.
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dekarrenkunnenvoordenvastgemaakt. Detrekboom isscharnierend
bevestigd.Het trekpunt isverstelbaar.
Deaandrijvingvindt plaatsdoor de aftakasvandetrekker.
Door tandwielen teverwisselen kanmende overbrenging aanpassenaan
de trekker diewordtgebruikt.
Voor inenuithetwerk stellen isdemachine voorzienvan
eenhydraulische hefinrichting.Dezekanmet eenhefboom vanafde
trekkerworden bediend.
Het gewicht vandeDalco is 1630kg.

GRIMME_UNIVERSAL^
Fa. ZonnateBeilen.
De GrimmeUniversal isafgeleid vandeBroelang,komt hiermee
vrijwel overeen,doch iszwaarder gebouwd.Voorde beschrijvingvan
dezemachine kandanookworden verwezennaar die vandeBroelang.
De verschillen betreffendevolgende punten.
Dediepterol vande GrimmeUniversal heeft eengrotere diameter
dandievandeBroelang.
Dedwarsafvoer vandeaardappelen geschiedt doormiddelvan
een transporteur.De schudzeef schudt,inderijrichtingvandemachine,
integenstelling totdie vande Broelang.Er is eenruimestaanplaatsnaast de schudzeef.
Het inenuithetwerk stellenvandemachine geschiedthydraulisch.Hiertoe isvooropde Grimme eenhefinrichtingaangebracht,
diemet eenhefboom vanaf de trekker kanworden bediend.
Het gewicht vande GrimmeUniversalwas 1590kg.

MABO
FabrikantsFa.C.J.W.Bodegraven,Hoogeveen.
DeMabo isvoorzienvantwee grotewielenmet vliegtuigbanden.
De aardappelrugkomt tussentwee opstaande schotten,die aandevoorzijde zijnvoorzienvan eenpaar torpedo's.Daarachter bevindenzich
eenrol,die voor eenregelmatige diepgang zorgt eneentweedelige
schaar.Deaardappelrugwordt door de schaar opde zeefkettinggebracht.Deze bestaat uit twee staalboutkettingen,diedoor buizen
zijnverbonden.De schuddende bewegingvande zeefkettingwordtverkregendoordat twee houtenrollen,welke door eenverstelbare excentriekwordenaangedreven,tegendekettingkloppen.
Voorop iseenaangedreven pennentrommelaangebracht omde onkruidzodenuit elkaar tetrekken.
De zeefkorf,die zichachter de zeefketting bevindt,iseen
liggende cilinder,dienaarachterenhelt.Dewand vande cilinder
bestaat uit onder veerspanning staande roosterstaven,die langs
stroken canvas strijken endaardoor gaan trillen.Aandebinnenzijde
zijnpennenaangebracht.Achter indekorfbevinden zichschotjes,
diedeaardappelen naar de jacobsladder afvoeren.
Het loofwordt doorde pennenmeegenomen naar de eerste looftransporteur.Dit iseengladderubber transportband diemiddendoor
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de korfnaar achteren loopt.Hijbrengt het loof opdetweedetransporteur,die zichachter dekorf bevindt enschuin omhoogloopt.
Deze bestaat uit tweerubberbanden diedoor ijzerenstaven zijnverbonden.Opde stavenzijnpennenaangebracht.Het loofwordt hierdoor
meegenomen envaltachterdemachine opde grond.Dehellingvande
looftransporteur isnietverstelbaar.
Deaardappelenkomen opde jacobsladder.Dit iseensmalle
rubberband metdwarsschotjes.Hijbevindt zichachterde zeefkorf en
steekt aande linkerzijde buitendemachine uit.De opvoerhoogte is
verstelbaar.
Linksvooraandemachine iseentrekboomaangebracht voorhet
aankoppelenvandekarren.De trekboom isscharnierend bevestigd en
heeft eenverstelbaar trekpunt.
Demachinewordt aangedrevendoor deaftakasvandetrekker.
Door tandwielen teverwisselen kanhet toerentalvandemachine
wordenaangepast aande gebruikte trekker.
Het inenuithetwerk stellen,v/aarbijde schaar enderol
worden gelicht,geschiedtmet eenhefboom die zichlinksvooropde
machine bevindt.Dezekannietvanaf detrekkerwordenbediend.
Door verstellen vandewielenkan eendeelvanhet gewicht vande
machine opde trekkerworden overgebracht.
Het gewicht vandeMabo is1720kg.

STERBO
Fabrikant;LandbouwmachinefabriekSterbo,Hoogeveen.
DeSterbo isvoorzienvantwee grotewielenmet lagedruk
banden.De aardappelrugwordt opgenomendoor eenschaardie bestaat
uit tv/eeietsdoorgebogen delen.Dediepteregeling geschiedt ten
opzichte vaneenrol,die zichvoorde schaar bevindt.Hechtsvoor
dediepterol is eenloofgeleider aangebracht? eenkleinerol,die
omeenverticale askandraaien.
De aardappelrugwordt doorde schaar opdezeefkettinggebracht.Dit
iseenz.g. hooverkettingbestaandeuit staven,diemetde omgebogen
uiteinden inelkaar zijngehaakt.Dehaken zijnvoorzienvaneen
breed draagvlak.Deketting isachter de schaar inhoogteverstelbaar.Onderde zeefkettingiseenstel schudders aangebracht.Opde
overgangvande schaar naarde zeefkettingbevindt zicheenpennentrommel.Dit iseenrolmet vier rijenkromme pennen.Dezewordtaangedreven entrekt de onkruidzoden uit elkaar.
De zeefkorf is cilindrisch enhelt naar a.chteren af.Dewandbestaat uitdunne staven,dieaande binnenzijde zijnvoorzienvanpennen.
De zeefkorfwordt gereinigd door een lange smalle borstel,welkewas
vervaardigd vanuitgeplozenuiteindenvanstukjes staaldraad.Achter
indekorf zijnschotjesaangebracht.Deaardappelenrollendoorde
korf naarachteren enwordendoor de schotjes opde jacobsladdergebracht.Het loofwordt opde pennenmeegenomen naarde eerste looftransporteur.Dit iseengladderubber transportband die horizontaal
door dekorf naar achteren loopt.Hijbrengthet loof opde tweede
looftransporteurdie zichachter dekorf bevindt ennaar achteren
schuin omhoogloopt.Deze bestaat uit tweerubber riemen,diedoor
staven zijnverbonden.Opde stavenzijnkorte pennenaangebracht.
De hellingvande looftransporteur isnietverstelbaar.Onderdekettingzijntwee verstelbare schudders aangebracht diedoor eenexcentriekwordenbewogen.

De jacobsladder bevindt zich.vande linkerzijde vandemachine.
Het iseensmallerubberband voorzienvandwarsschotjes.Deopvoerhoogte isverstelbaar.Deuitmonding isvoorzienvaneenzeef,die
vanaf de trekker bijhetuit hetwerk stellenkanwordengesloten.
Linksvoorop hetraam vandemachine iseentrekboom voorde
bevestigingvandewagens aangebracht.Deze isscharnierend bevestigd enheeft eenverstelbare trekhaak.
Demachinewordt aangedrevendoor deaftakasvandetrekker.
Door tandwielen teverwisselen kanhet toerentalvandemachine
worden aangepast aanderijsnelheid vandetrekker.
Het inenuit.hetwerk stellenvindt plaatsmet eenhefboom,
linksvoorophetframe.Deze kannietvanaf de trekkerwordenbediend.
Het gewicht vandeSterbo is1470kg.
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RESULTÂTEN m i HET ONDERZOEK.
Tabel 1.
Machine

T r e k k r a c h t en Capacit ei t .

Gewicht

Climax S r .
1650 kg
Braam
1245 kg
Climax J r .
1425 kg
Broelang
1220 kg
Dalco
i 1630 kg
Grimme U n i v e r s a l • 1590 kg
Mabo
I72O kg
Sterbo
I47O kg

rekk
MasseyHarris 44
FahrD 160
HanomagR25
FergusonFE35
DavidBrown25D
FarmallD430
FordsonMajor
FergusonFE35

Riemschijf
;Gebruikte
Rijsnelheid
vermogen inpkiversnelling inkm/uur
^9-5
,-3.0
29.I
34.O
28.0
29.O
4O.6
34-0

,
•:

!

le
le
2e
2e
2e
le
2e

Trekkracht encapaciteit.
Derijsnelheid bedroeggemiddeld bijn-s2.5 kmperuur.Metde
Broelangwerd het langzaamst gereden,met de ClimaxSr.hetsnelst.
Bijtweemachinesdedenzichtijdensde beoordeling storingen
voor.DeBraammosst éénmaal stoppen omhetstropenvanhet loofte
verhelpen.De Grimmeuniversal stopte éénmaal,omdatdekabelvande
hydraulische pompwas losgeraakt.
Hetvermogen vande gebruikte trekkers bedroeggemiddeld 31pk.
Erwerd geredenmet 1/2 of3/4 ga-sinde eerste of tweede versnelling.
Beschadiging.
Omdeaardappelen opbeschadiging te onderzoekenwerden
monsters genomen.Hiertoewerden bijiederemachine,opdezelfde
plaats,ophet beoordelingsperceel,onderdeuitlaat vandejacobsladder,aardappelen opgevangen.Bijde beoordelingvande cijfers
dient menerrekeningmeetehouden,datdebeschadiging indepraktijkdoor deval inde karnoggroter kanzijn.Demonsterswerdengedurende +14dagenbewaard,daarnawerden deaardappelenmetdehand
gewassen enzoweluitwendigals inwendigbeoordeeld.
Bijde beoordelingwerd devolgende indexingaangehouden-:
Ernstigtot zeer ernstigbeschadigd; zwarekneuzingen envleeswonden.
Matigbeschadigds Kneuzingen van lichtere aard enschaarbeschadigingen,
Licht beschadigd; Lichtekneuzingen.
In onderstaande tabel zijnde beschadigingen in "/ovanhetaantal
knollenvandeverschillende machines opgenomen?

3.0
2.1
2.5
2.0
2.6
2.8
2.5
2.2
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Machine

ClimaxSr.
Braam
;
ClimaxJr.
Broelang
Dalco
Grimmeuniversal!
Mabo
:
Sterbo
:
Gemiddeld
,

Ernstig tot !Matig

15
18
16
27
36
27
45
41
28.1

9
'13
11
19
;16
'20
:19
;16
:15.4

:Licht

:

Onbeschadigd

:43
:44
-33
'26
:37
^30
.21
24
32.3

'

33
25
4Ó
28
11
23
15
19
24-3

Uitdeze tabel blijkt,dat gemiddeld 75/=vandeknollenin
meer ofmindere mate enzelfs gemiddeld 43)'Jhiervan zeer ernstigtot
matigbeschadigd v/as.Verderwarende grootste knollenhet ergstbeschadigd,zodatwanneer debeschadiging niet inaantallen,maar in
gewichtsprocentenwas uitgedrukt het beeld nogongunstiger zouzijn.
Vooraldegroepenmatigenernstigtot zeer ernstigbeschadigd
(43>o)leveren grote moeilijkheden opvoor deaardappelmeelfabrieken.
Het vuil,dat indevleeswonden dringt,istijdens hetwassen opde
fabriekenniet teverwijderen endit iseen van. de oorzakenvanverontreinigd aardappelmeel.Het isdaarom ookabsoluut noodzakelijk,
datdebeschadigingen vandeze aard verminderen.Sr zalnaar moeten
worden gesteefd,datde groep onbeschadigd enlicht beschadigd tenminste 90/°bedraagt.
BijdeDalco,deMabo ende Sterbowashet opvallend,dat inde
onbeschadigde groepdekleinste aardappelenwerdenaangetroffen.Bit
iswaarschijnlijkeengevolgvandediepafgesteldepennentroramel.
Alleenkleine aardappelenhaddenmeer kans onbeschadigd tepasseren.
Bijdeze drie machineswaren ookde percentages zeer ernstig,ernstig
enmatigbeschadigd hethoogst.Deze cijferswaren hethoogst voorde
Mabo enhet laagstvoor deDalco,terwijldeze laatstemachinede
hoogste rijsnelheid vandedrie korfrooiershad.
De GrimmeUniversal endeBroelangwaren ongeveer gelijken
gavenminder beschadigingdandeDalco,T"'aboenSterbo.DeBraam gaf
weer eenmindere beschadiging,terwijl bj.jde ClimaxJr.enSr.de
beschadiging hetminst was.Daarbijwasderijsnelheid vande Climax
Sr.het hoogstevanallemachines.
Deze beide laatste machinesgeven eenaanzienlijk beter beeld dan
vorig jaar,hetgeenwordt veroorzaakt door het aangedreven zeefrad,
dat tervervangingvande schijf endevastev/andachter deze schijf
isgemonteerd.

De beoordeling geschiedde opeenapart beoordelingsperceel.
Hierdoor v/arende omstandigheden xdiaeusdebeoordeling nagenoeg
gelijk.Vooraf kregendemachines ophundemonsirafieperceelde
gelegenheid te zorgen voor een juiste afstelling.
Beoordeling;
CLIMAX_Sr_.
Tijdensdebeoordeling were.mee/'3eClimaxSr.invergelijking
totdeanderemachines het snelst gerezen.
De beschadigingwaahet geringst "ene--.'ielachines,V/elwashetpercentage licht beschadigde aardappelen /rijaroct.
.Deschaar namderuggoed op,de aee.0rapaoiteit,wasruim voldoende en
demachinewas goed instaat loef -aararuid teverwerken,denbezwaar is,datdegrend door het ^'te^r .r.ijvaariswordt verplaatst.
Beverliezenwaren zeer gering,enkel;v,:r,^Mhet loof zittende aardappelenwerdenachter demachina ca/.egrond gegooid. Ookdeverontreinigingwas zeer geringenbeatcna alJeenuitwat onkruid opdekar.
Eennadeelwasdat het loof var.d-.vari.garijendedaarnogtussen
zittende aardappelen doordeuitgea•.••afdegrond vanhet zeef
radwerd
bedekt.Dit isnadeligalsmenhe-/looi'nogwil gebruikenvoor hetafdekkenvande aardappelen indeheil» DemachineY/asgoedgeconstrueerd,
enafgewerkt enmaakte eengoede indruk.Deverstelmogelijkheid is
echter te omslachtig.Ditmoet snelkunnengebeuren,anderswordt
dezemogelijkheid indepraktijk niet,voldoende gebruikt.
BRAAM
Tijdensde beoordelingweiamet debraambetrekkelijk langzaam
gereden.De beschadiging v/asoverwegend van lichte aard,hoewel ook
nogvrijveelmatigenernstigbeschadigde knollen voorkwamen.De
schaar namderug traag op,Aanbeide zijdenvande schaar stroopte
het loof.Ookde zeefcapaciteit nar.cemachinewas nauwelijks voldoende.Demachine verwerkte het loof V<ed.,kei onkruid leverde
echtermoeilijkheden'op. Ookkwamen e.g/ax"eeiverliezenvoor,zowel
bijde schaar alsb/ijde tweede loefOeaasporieur..waarbijtussenhet
loof zittende aardappelenverloren ;/iu;m.;.Opde karkwamweinigloof
enmatigveel onkruid voor-,drwerd t;;d:,nsde beoordeling éénmaal
gestopt omhet stropen -ma; ''< r/- Iee."e-"^rheiaen,Vorder laghet
zwaartepunt tever naai rchioren- ••••',-._•e.-e•.rcem.?.chinezweefde enhier
endaar vrijveelaardappel nind;gaor-"aoorsneed.
Dealgemene inarnn.raerd;e'na.~a;ciiesieafwerkingwas goedsda
algemene beoordeling varheiwere a d ; " e/atigCLIMAX Jr I
Tijdens debBooraeaiugwerd net deCle.nexJr.middelmatigsnel
gereden.Debeschadigingv/ascage/ear gelijk aandie bijde Climax
Sr.,dus overwegend van lichte aai~.Dealgemene indrukvandeze machine
isgoed engelijkaandievande dünne dro
De schaarnamderuggoed opende zeefcapaciteit isruimvoldoende.
Erdient evenalsbijde ClimaxSr. tevoruen opgemerkt,datdegrond
door het zeefrad zijwaartswordt verplaatst.

-13Loof engrondwerden goed verwerkt» Het onkruid gafnogenigeverontreiniging opdekar.Enkeleknollen«,die tussenhet loofzatengingenverloren.Verder deden zichgeenverliezenvoor.
BROELANG.
Tijdensdebeoordelingwerd metdeBrorlang betrekkelijk
langzaam gereden.De staanplaatsvandemanopdemachinewaszeer
nauw enonbeschermd.De beschadigingwas ernstiger danbijdevoorgaandemachines.Eengroot percentage vandeknollenwas ernstigtot
zeer ernstigbeschadigd,daarnaastwasijt percentage middelzwaar
beschadigd ookvrijgroot.
De schaarnamderuggoed op^ het loof stroopte niet.Dezeefcapaciteit vandeze machine was echter nauwelijks voldoendes het loofwerd
redelijk goed verwerkt,maar het onkruid werd doordemanbijde
schudzeef afgeraapt.Ookkwamen inhet beginnogal verliezenvoor,
doordat aardappelen vande zeefketting afsprongen.Ditwerdverholpendoor hierover gaastespannen.Verder gingenenkeleknollen,
die tussenhet loof zaten,verloren.De verontreiniging opdekar
bestond alleenuit eenmatige hoeveelheid onkruid.De constructie
enafwerkingvandemachine zijngoed.DeBroelangkanbijlangzaam
rijden goedwerk leveren,,/elwasde schudbeweging vande zeefketting
zeer intensief,waardoor naast vorengenoemde verliezen ookveel
knollenwerden beschadigd.
DALCO.
Tijdens debeoordelingwerd metdeDalcomiddelmatig snelgereden.De beschadiging,doordeze machine veroorzaakt,was zeer
ernstig.Ruim 30'pvandeknollenwas zeer ernstigbeschadigd en
ookhet percentage lichte beschadigingenwssvrijgroot.
De schaar namderuggoed op,het loof stroopte niet ende zeefcapaciteit vandemachinev/asruimvoldoende.Er trad nogalwatkrielverlies op.Eet loofwerd goed verwerkt-?het onkruid leverde echter
nogwelmoeilijkheden op.Ditwerd voor eengroot gedeelte doorde
man opdekar verwijderd.
Deuitloop vande transporteur liepniet,zode.tdeman opdekarde
aardappelenhieruitmoest schuiven.De constructie enafwerkingvan
dezemachine zijngoed.
Demachine leverdedanookvlotwerk,waarbijwel opgemerkt dientte
worden,datde beschadiging zeer ernstigwas.
GRIMMEUNIVERSAL.
Tijdensdebeoordelingwerd metde Grimme universalvrijsnel
gereden.Debeschadigingwas invergelijkingmetdeanderemachines
vanvrijernstige aard.77f°vandeknollenwas inmeer ofminderemate
beschadigd.De schaar namderuggoed openhet loof stroopteniet.
De zeefcapaciteitwas echter nauwelijks voldoende,het loofwerd goed
verwerkt,het onkruid daarentegenminder.Ditwerd voor eengrootgedeelte doordemanaande schudzeef afgeraapt.Enkele aardappelen
bleven aande zijkant inderug zitten,terwijl ookenkele zichtussen
het loofbevindende aardappelen verlorengingen.
Deverontreiniging opdekar bestond uitfijn onkruid.
Demachine isgoed geconstrueerd enafgewerkt.
Ookhetgeleverdewerkwasredelijkgoed.

_1

MABQ.
Tijdensdebeoordelingwerd metdeïiabomiddelmatigsnelgereden.Debeschadiging door deze machine veroorzaaktwasde ergste
vanallemachines.De schaar nam.deruggoed op.Stropenvanhetlooi"
kwam niet voor endez-efcapaciteitwasruimvoldoende.Deverwerkingvanhet loofwasgoed;het onkruid leverde nogwel enkelemoeilijkheden op.Ditwerd gedeeltelijkdoordeman opdekarafgeraapt.De
verliezenwaren zeer gering.Alleen enkeleknollen,,die tussenhet
loof zatengingenverloren.Demachine i'-goed geconstrueerd enafgewerkt,
Demachine leverdevlotwerk,maardebeschadigingwas zeer ernstig.
STERBO.
Tijdensdebeoordelingwerd met do Sterbe betrekkelijk langzaam
gereden*De beschadigingbehoorde, evenalsdiev^ndeDaico endeMabo
totde ernstigste vanallemachines.
De schaar namderuggoed op.Het loof stroopteniet ende zeefcapaciteitwasruim voldoende.Deafvoer vandeaardappelen uitdezeefkorf
naarde jacobsladder verlieptemoeilijk^v/aardoormede beschadiging
werd veroorzaakt.Deverwerkingvan loof enonkruid was goed.DeverliezenbijdeSterbowaren zeer gering,Enkele tussenhet loofzittende
knollengingenverloren.
Deverontreiniging opdekarbestond uit eenweinigfijn onkruid.
Demachine isgoed endegelijk geconstrueerd.
Demachine leverdevlotwerk,maar de beschadigingwaszeer ernstig.
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VaSGELIJklNGVANDEVAASCHILLENDA TYPENMACHIN]

Demachines,waarmeeaandedemonstratiewerd deelgenomen
kunnen invier verschillende typenwordeningedeeld?
1.Machinesmet zeefkettingenzeefkorf (Dalco,Mabo,Sterbo)
2.Machinesmet zeefketting,looftransporteur,opvoertrommelen
schudzeef (BroelangenGrimme universal) '
3.Machines met alleenzeefkettingen (Braam)
4.Machines metwerprad,zeefrad enzeefkorf (ClimaxJAr.en
ClimaxSr.)

Typemachines
Dalco,IMabo,Sterbo
Broelang,Grimme
Braam
ClimaxSr.enJr.

Gemiddelde!
Gem.beschadigingin%
rijsnelheid;onbesch.: •\cht'• •matig"'•ernstigen
inkm/uur;
:zeer ernstig
2.43
2.40
2.11
2.75

15.O
25.5
25.O
36.5

:

27.3
28.0
44.O
38.0

! I7.O
i 19-5
:
13.0
! 10.0

Capaciteit.
Met de beide Climaxmachineswerd het snelst gereden.
De Braamwasde langzaamste machine.Demachines haddenalle-twee
bedieningsmensen,tewetende trekkerchauffeur eneenman opdekar
ofdemachine.De tweedemanzorgde voor hetverwijderenvande stenen
enderestenvanhetfijne onkruid.Bij.'.deBroelang eude Grimme
Universal raapte deman opdemachine zeer veel onkruid af>bijde
Dalcomoest deman opdekar zorgendatdeuitloopnietverstoptraakte.
Beschadiging.
De beide Climaxmachines gavendeminste beschadiging,hoewel
ookhierde percentages nogtehoogware 1 .
DeBraamkwamwat beschadiging betreft hetmeest indebuurt vande
beide Climaxmachines,hoewelde 'beschadigingvandezemachinewel
iets ernstigerwas.
BijdeBroelang ende Grimme universalwasdebeschadigingweer ernstiger,terwijldeDalco,deMabo ende Sterbode grootste
beschadiginggaven.
Conclusies.
Debeide Climaxmachines leverden inalle opzichtenuitstekend
werk.Doorde combinatie vanzeefrad,werprad enzeefkorf zullendeze
machines ook onder moeilijke omstandigheden nog goedwerkkunnen
leveren.

40.7
27.O
18.0
15.5

De capaciteit vandeDalco,dsïV.aboendeSterbewasruimvoldoende>
de beschadigingechter seer ernstig.
Vandezemachines isdezeefcapaciteit ookruim voldoende.Onder
moeilijke omstandigheden gebruikendezerooiers echter eenpennentrommel,waardoor het beschadigingspercentage zeer hoogwordt.
DeBroelangende Grimme Universal aijnmachines,diemet een
matige snelheid redelijk goedwerk leveren.De zeefcapaciteit ishier
debeperkende factor,waardoor ondermoeilijke omstandighedenderooicapaciteit geringis.
DeBraam leverde hetminst goedewerk.De schaar namderug
niet goed op,het loof stroopte endemachine zweefde,doordathet
zwaartepunt tevernaar achteren lag.
Ookuitdezedemonstratie iswel gebleken; datdematevan
beschadigingvandefabrieksaardappelennogzod:niggroot is,datte
dienaanzienhetrooivraagstuk nognietals opgelost kanwordenbeschouwd.

NASCHRIFT.
Voorlopige onderzoekingen vandeHijkslandbouwvoorlichtingsdienst teVeendam hebbenaangetoond,dat hetwerken zonder roterende
pennentrommel,zoalsdie isaangebracht opdeSterbo,Mabo enDalco,
de ernstige enzeer ernstige beschadigingmet 50f°k a nwordenverlaagd.
Aangeziendit onderzoek plaatshadbijmonster aardappelen,
waarvandeknollen'kleinvanstukwaren,magwordenaangenomen,dat
dit percentage bijgrote aardappelenhoger ligt.

