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In 1960 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een Vicon
Twin-Set kunstmeststrooier beproefd. De beproeving vond plaats op de Oostwaardhoeve, het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp.
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De Vicon Twin-Set is een zogenaamde pendelstrooier. De kunstmest wordt hierbij
door een snel heen-en-weergaande pijp verstrooid. Beproefd is de machine voor driepuntsbevestiging. Deze kan door een onderstel met twee luchtbandwielen, een trekstel
en een langere tussenas aan te brengen in een getrokken machine worden veranderd.
Beide uitvoeringen worden door de aftakas van de trekker aangedreven.
Het raam van de machine bestaat uit buis en plat staal. Aan de voorzijde bevinden
zich de aansluitpunten voor de driepuntsbevestiging. Aan deze punten kan ook de
trekdriehoek van de getrokken machine worden bevestigd. De achterkant van het
raam is voorzien van een trekpunt voor het aankoppelen van een wagen.
De voorraadbak isvan staal. Hij is ovaal met een afgeplatte achterkant en trechtervormig. De bak is afneembaar. Hij rust aan de voorkant met een pen in een bus op
het raam enwordt aan dezijkant met vleugelmoerenvastgezet. Onder de voorraadbak
bevindt zich de zwaaibak, een gietstuk dat aan de bovenzijde drie ronde openingen
heeft. Hierboven bewegen de schoepen van de roerder heen en weer. De openingen
kunnen met een roestvrijstalen schuif geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. De
schuif wordt met een handelvanaf de trekker aan devoorkantvandemachine versteld.
De stand kan opeenschaalverdeling worden afgelezen, terwijl de uitslag van de handel
met een verstelbare aanslag kan worden begrensd.
Op de zwaaibak is de strooipijp afneembaar bevestigd. Deze steekt horizontaal
achter de machine uit. De pijp is vervaardigd van roestvrij staal en voorzien van een
uitneembare rubber voering. Hij loopt naar achteren smal toe en heeft aan het uiteinde aan weerszijden een gleuf met daaromheen een beugeltje. Tijdens het werk
beweegt de zwaaibak met de pijp heen en weer, waarbij de kunstmest uit het uiteinde
van de pijp wordt geslingerd.
De zwaaibak is verder voorzien van een verticale as waarop een extra roerder kan
worden bevestigd. Deze beweegt met de zwaaibak heen en weer en bestaat uit twee
rondgebogen staven.
De machine wordt aangedreven door de aftakas van de trekker. Op de drijfas bevindt zich een vliegwiel, waarop een kogelgewricht excentrisch en scharnierend is
bevestigd. De zwaaibak is door middel van een gaffelvormige arm met het kogelgewricht verbonden. De as is voorzien van een rubber koppeling.

Bij de Vicon Twin-Set is een scherm voor het strooien van stuivende kunstmest
leverbaar. Dit bestaat uit een rechthoekig raamwerk, waarover een kleed wordt gehangen.
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WIJZE V A N BEPROEVEN
Bij de beproeving isgelet op de gelijkmatigheid waarmee de kunstmest door de machine wordt verdeeld. Voor de bepaling van de breedteverdeling werden ineen gesloten
ruimte verschillende soorten kunstmest verstrooid. De kunstmest werd hierbij opgevangen in 50cm brede goten en gewogen. Met dezelfde goten werd ook de verdeling
in de lengterichting bepaald. Verder werd de machine afgedraaid om de hoeveelheden
die bij deverschillende afstellingen per tijdseenheid werden verstrooid, na te gaan.
De machine is gebruikt om kalizout 40% en kalksalpeter op bouw- en grasland te
verstrooien.
RESULTATEN V A N DE BEPROEVING
De verdelinginde breedterichting
De breedteverdeling is bepaald met superfosfaat in korrelvorm, kalksalpeter en
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In 1960 is door het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie een Vicon
Twin-Set kunstmeststrooier beproefd. De beproeving vond plaats op de Oostwaardhoeve, het proefbedrijf van het I.L.R. te Slootdorp.
BESCHRIJVING V A N DE MACHINE
De Vicon Twin-Set is een zogenaamde pendelstrooier. De kunstmest wordt hierbij
door een snel heen-en-weergaande pijp verstrooid. Beproefd is de machine voor driepuntsbevestiging. Deze kan door een onderstel met twee luchtbandwielen, een trekstel
en een langere tussenas aan te brengen in een getrokken machine worden veranderd.
Beide uitvoeringen worden door de aftakas van de trekker aangedreven.
Het raam van de machine bestaat uit buis en plat staal. Aan de voorzijde bevinden
zich de aansluitpunten voor de driepuntsbevestiging. Aan deze punten kan ook de
trekdriehoek van de getrokken machine worden bevestigd. De achterkant van het
raam is voorzien van een trekpunt voor het aankoppelen van een wagen.
De voorraadbak is van staal. Hij is ovaal met een afgeplatte achterkant en trechtervormig. De bak is afneembaar. Hij rust aan de voorkant met een pen in een bus op
het raam enwordt aan dezijkant metvleugelmoeren vastgezet. Onder de voorraadbak
bevindt zich de zwaaibak, een gietstuk dat aan de bovenzijde drie ronde openingen
heeft. Hierboven bewegen de schoepen van de roerder heen en weer. De openingen
kunnen met een roestvrijstalen schuif geheel of gedeeltelijk worden afgesloten. De
schuif wordt met een handelvanaf detrekker aan devoorkantvandemachine versteld.
De stand kan opeenschaalverdeling worden afgelezen, terwijl de uitslag van de handel
met een verstelbare aanslag kan worden begrensd.
Op de zwaaibak is de strooipijp afneembaar bevestigd. Deze steekt horizontaal
achter de machine uit. De pijp is vervaardigd van roestvrij staal en voorzien van een
uitneembare rubber voering. Hij loopt naar achteren smal toe en heeft aan het uiteinde aan weerszijden een gleuf met daaromheen een beugeltje. Tijdens het werk
beweegt de zwaaibak met de pijp heen en weer, waarbij de kunstmest uit het uiteinde
van de pijp wordt geslingerd.
De zwaaibak is verder voorzien van een verticale as waarop een extra roerder kan
worden bevestigd. Deze beweegt met de zwaaibak heen en weer en bestaat uit twee
rondgebogen staven.
De machine wordt aangedreven door de aftakas van de trekker. Op de drijfas bevindt zich een vliegwiel, waarop een kogelgewricht excentrisch en scharnierend is
bevestigd. De zwaaibak is door middel van een gaffelvormige arm met het kogelgewricht verbonden. De as is voorzien van een rubber koppeling.

kali 40. Het toerental van de aftakas bedroeg hierbij 500 omw/min, terwijl de strooipijp zich op ongeveer 50cm boven het meetoppervlak bevond.
Kalksalpeter en korrelsuper werden over een breedte van 7 à 8 m verstrooid. Het
strooibeeld was vrij scherp begrensd. Het had het maximum, onafhankelijk van de
hoeveelheid die werd verstrooid, altijd in het midden. Om eengelijkmatige verdeling
te krijgen moest er worden overlapt. Als men aanneemt dat de hoeveelheden kunstmest die op stroken van 50cm terechtkomen niet meer dan gemiddeld 25% en hoogstens 50% van het gemiddelde mogen afwijken, kan voor korrelsuper en kalksalpeter
in het algemeen een effectieve werkbreedte van maximaal 6m worden toegepast. Voor
zeer kleine hoeveelheden korrelmest (stand van de schuif op 1 of minder) moet hoogstens 4 m worden aangehouden.
Vochtig kalizout 40% werd goed door deVicon verwerkt. Het werd over een breedte
van 5i à 6 mverstrooid. Het strooibeeld was afhankelijk van de hoeveelheid die werd
verstrooid. Bij kleine hoeveelheden werd aan de rechterkant van de machine minder
gestrooid dan aan de linkerkant. In het algemeen gaf een effectieve werkbreedte van
4 meen voldoende regelmatige verdeling. Dezewerkbreedte isberekend voor het geval
dat men niet rondrijdt maar telkens langs het reeds gestrooide gedeelte heen en weer
rijdt.
De proefmachine was niet voorzien van een scherm voor het strooien van slakkenmeel. Daardoor kon bij deze meststof de verdeling in de breedterichting niet worden
gemeten. De effectieve werkbreedte werd echter op 4 m geschat.
De verdelinginde lengterichting
De hoeveelheden die per tijdseenheid (15 sec) werden verstrooid weken in het algemeen weinig van het gemiddelde af. Bij korrelsuper bleven de afwijkingen onder de
10%. Bij Thomasslakkenmeel en kali 40bedroegen zeresp.hoogstens 15en 20%.
De hoeveelheden kalksalpeter, korrelsuper en kali 40 die op stroken van 50cm
breed, dwars op de rijrichting, terechtkwamen, weken maximaal 5% van het gemiddelde af.
Dehoeveelheidsregeling
De hoeveelheidsregeling bood voldoende mogelijkheden. Bij de machine was geen
strooitabel, zodat deze niet gecontroleerd kon worden. De machines worden nu echter
afgeleverd met een gebruiksaanwijzing waarin een strooitabel voorkomt.
Praktijkervaringen
Met de Vicon Twin-Set zijn in de praktijk kalksalpeter en kali 40verstrooid. Kalksalpeter werd toegepast in hoeveelheden van 150 en 200 kg/ha. Er werd een strooibreedte van 5m aangehouden en met een snelheid van 7km/u gereden. De netto-capaciteit bedroeg dus 3J- ha/u. In de praktijk werd echter in verband met de voor het
draaien op de kopakkers, het vullen van de voorraadbak en het verzetten van de bakensbenodigde tijd eencapaciteitvanruim 1Jha/u gehaald. Deverdeling inde breedterichting was zodanig dat er in de gewassen (o.a. blauwmaanzaad en gras) geen verschillen in kleur en stand tengevolge van een onvoldoende regelmatige verdeling van

de kunstmest werden waargenomen. Ook werd er per omgang steeds ongeveer eenzelfde hoeveelheid kunstmest verstrooid.
Bij het strooien van kali40werd een werkbreedte van 3maangehouden. Met behulp
van de extra roerder kon normaal kalizout goed worden verwerkt. Bij zeer natte kali
ontstond er in het midden van de bak eea koker, zodat de kunstmest een keer moest
worden aangeduwd.
De voorraadbak kon ongeveer 200 kg korrelsuper bevatten. Dit was bij een werkbreedte van 5m tot een hoeveelheid van 800 kg/ha voldoende voor één omgang op
eenperceel van 250 mlengte. In de bak waren strepen aangebracht diegelijke inhoudsdelen aangaven. Hierdoor kon men vrij nauwkeurig zien hoeveel er verstrooid was.
Door de halfronde vorm van de voorraadbak lag het zwaartepunt van de strooier vlak
achter de trekker.
De toevoer van kunstmest kon met één handbeweging door middel van een handel
vanaf de trekker worden afgesloten. Hierdoor werd voorkomen dat er bij het draaien
op de kopakkers kunstmest in de strooipijp kwam ener na het inschakelen van de aandrijving eerst teveel werd verstrooid. Doordat de uitslag van de handel door een verstelbare aanslag werd begrensd, behoefde bij het openen van de schuif niet naar de
juiste stand te worden gezocht.
De machine kon door één persoon aan de trekker worden bevestigd en er worden
afgenomen. Het schoonmaken was gemakkelijk. Door de rubber voering werd weinig
hinder ondervonden van aankoeken van kunstmest in de strooipijp. Een eventuele
koek kon worden verwijderd zonder de pijp te beschadigen door de voering eruit te
nemen.
Constructie
De Vicon Twin-Set was goed geconstrueerd. De afwerking en de kwaliteit van de
verf waren uitstekend.

• BEOORDELING
De Vicon Twin-Set is een pendelstrooier die aan de hefinrichting wordt bevestigd maar op eenvoudige wijze in een getrokken machine kan worden veranderd.
De machine is geschikt voor het strooien van korrelvormige kunstmest, kalizout,
Thomasslakkenmeel en mengsels van deze kunstmeststoffen. Met de extra roerder
kan vochtig kalizout ook vrij goed worden verwerkt. Voor slakkenmeel en andere
stuivende meststoffen verdient het gebruik van het windscherm aanbeveling. De
kunstmest wordt voldoende gelijkmatig verstrooid mits men dejuiste werkbreedte
aanhoudt en demest inbehoorlijke conditie verkeert. De werkbreedte luistert nogal
nauw, zodat er opbakens moet worden gereden. Bij korrelmeststoffen, kalksalpeter
e.d. kan in het algemeen een effectieve werkbreedte van 6m worden aangehouden.
Voor zeer kleine hoeveelheden is de maximum werkbreedte echter 4m. Ook bij
het strooien van kalizout en Thomasslakkenmeel kan het beste een effectieve werkbreedte van 4m worden toegepast. De verdeling in de lengterichting is voldoende
regelmatig.
De afstelling van de Vicon Twin-Set is gemakkelijk doordat de strooirichting
niet behoeft te worden ingesteld. Het afstellen van de hoeveelheid vraagt echter de
nodige ervaring.

De machine heeft een vrij grote capaciteit. De constructie en de afwerking zijn
uitstekend. De strooier kan gemakkelijk worden schoongemaakt. De bevestiging
aan de trekker en de bediening geschieden door één persoon.

Wageningen, november 1960

Overneming alleen toegestaan alsdeBeoordeling volledigen ongewijzigd
wordtvermeld.

