| Naam: Alexander Sweers |
| Werkgever: Mechanisatie Haarlemmermeer |
| Standplaats: Hoofddorp |
| Functie: Servicemonteur |
| Datum: 19 oktober |

Software- en elektronicaontwerper Alexander Sweers
stond aan de basis van machines die hij op een
doordeweekse dag in het seizoen opzoekt. Hij probeert bij
toerbeurt en op afroep storingen te verhelpen. „Klanten
krijgen machines op maat.”

Zelfrijdende compostfrees
7:30 uur - Schiphol ontwaakt. Monteur
Alexander Sweers heeft de kofﬁe op en pakt
zijn bus in. Vandaag gaat de reis van thuisbasis Hoofddorp naar Anna Paulowna. De monteur heeft een afspraak met de eigenaar van
een zelfrijdende compostfrees. Het enorme
gevaarte heeft onderdak gevonden bij een
bevriende akkerbouwer.

Lekke oliekering
9:00 uur - Mechanisatie Haarlemmermeer
heeft de compostfrees met een werkbreedte
van 5,6 meter in opdracht van eigenaar Frank
Muntjewerf gemaakt. Sweers ontwierp de
software, maakte de schema’s en sloot de
elektronica aan. De monteur begint met het
repareren van een lekke oliekering in één
van de vier wielmotoren. Dat is een klusje dat
zeker anderhalf uur vergt. Onderwijl worden in een loods achter de monteur in rap
tempo leliebolletjes aangevoerd en gespoeld.
Sweers verdeelt absorptiegrit over een enkel
olievlekje dat hij achterlaat in de werkplaats,
en wast zijn handen grondig.

Sputterende motor
11:00 uur - „Alleen de ingekochte delen kunnen stuk”, zegt Sweers. „Wat we zelf hebben
gemaakt functioneert uitstekend”, lacht de
monteur. Muntjewerf beaamt dat, hij loopt
af en toe binnen om een praatje te maken.
Een ander ding dat verholpen moet worden
is het moeilijk aanslaan van de dieselmotor.
De monteur had al eerder een klepje tussen
de aansturing van de hydrauliekpompen gezet maar die nog niet aangesloten. Dat doet
hij nu. Hij test het starten en het probleem
is uit de wereld. Verder is een vetnippel van
een hydrauliekcilinder afgebroken. Dat euvel
moet verholpen worden zodat de cabine
weer kan schuiven en 90 graden draaien.
Als laatste past de monteur een kleinigheid
in het softwareprogramma aan. Dit moet,
bij het vastslaan van het hoofdronsel in de
composthoop, het afslaan van de dieselmotor
voorkomen.

Eenvoudige klus
13:00 uur - Na er enkele telefoontjes aan te
hebben gewaagd, vindt Sweers de te repa-
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reren plantmachine, ergens midden op een
perceel. De bestuurder is even eten, zodat
Sweers intussen zijn werk kan doen. De klep
die bolletjes tegenhoudt zodat de bollen bij
het keren op de kopakker niet op het land
vallen, sluit niet genoeg af. Als de bollenplanters terugkomen, zijn er natuurlijk toch
nog enkele vragen te stellen. Zo ‘resoneert’
de machine af en toe. Monteur Sweers verzekert zich ervan dat de boel goed gesmeerd
is en de machine soepel draait. „Het kan een
kluit aangekoekte aarde geweest zijn die de
freesas in onbalans bracht, maar het is verder
geen probleem.”

Lange lelierooier
14:00 uur - Sweers rijdt richting Den Helder.
Hij gaat even langs bij een zelfrijdende lelierooier. Het gevaarte is 15 meter lang en door
Mechanisatie Haarlemmermeer speciaal voor
deze klant gemaakt. Kiepwagens van bollenteler Van Lierop kunnen de capaciteit van de
rooier nauwelijks bijhouden. De rooier pakt
namelijk twee bedden van anderhalve meter
tegelijkertijd. „Uniek in Nederland, en dus
in de wereld.” De monteur aanschouwt de
langzaam maar gestaag rijdende rooier met
enige trots.

Plateau op maat
15:00 uur - In een loods bij Breezand staat
een plantmachine. De planter is uitgerust
met een telunit. Het bijzondere aan deze
prototype-unit is, dat hij bollen telt over de
gehele breedte van een bed. Ter bescherming van de kostbare unit heeft teler Van de
Wereld gevraagd een staplateau te monteren
over de unit heen. De monteur heeft het
plateau op maat laten maken. Maar ergens
in de communicatie moet iets zijn misgegaan;
het plateau past niet want de stekker van de
unit zit in de weg. Als Sweers de bouten weer
aangedraaid heeft, kan hij wat deze laatste
klus betreft onverrichter zake terug naar
Hoofddorp. Een tegenvaller dus.
Eenmaal terug onder de rook van Schiphol, gaat de monteur aan de slag met het
veranderen van het staplateau. En begint hij
in zijn hoedanigheid van ontwerper met het
tekenen van nieuwe elektroschema’s. Morgen
zit hij op de zaak, dan heeft een collega
storingsdienst. n
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