Het hoofdredactionele commentaar
van de LandbouwMechanisatie van
juni 1961 stond stil bij de oprichting
van de Bond van Loondorsers 25 jaar
eerder. Later kwamen er loonploegers
en weer later loonspuiters. De eerste
fulltime loonwerkers ontstonden in
het begin van de jaren vijftig.
Geleidelijk aan werden ook het bietenrooien en het maaidorsen typische
werkzaamheden voor de loonwerker.
De ‘Bond van agrarische loonbedrijven’ werd de nieuwe naam, maar die
jubilerende Boval had in 1961 nog
weinig reden tot een jubelstemming:
scherpe concurrentie zette de broodwinning onder druk. Van een goed
inkomen was vijftig jaar geleden
geen sprake.

Tweemaal 50 pk en
vierwielaandrijving
via vier even grote
wielen geven deze
Fordson tandemtrekker een ongekende trekkracht
vergeleken met z’n
half zo sterke tweewielaangedreven
soortgenoten.

De dorsmachine (foto
rechts) dorst een homogeen product, zodat er te
werken is met een constante afstelling.
Korrelbeschadiging (foto
onder) komt daardoor
relatief weinig voor. De
maaidorser daarentegen
speelt goed in op wisselende omstandigheden,
maar daardoor neemt
bij een
foutieve
afstelling
de kans
op
beschadiging van
korrels
toe. Als
oorzaken
noemt
LandbouwMechanisatie
onder andere een te hoog
toerental van de trommel en een te nauwe
afstelling van de mantel.
Maaidorsers (foto
rechts) waren in 1961
in veel streken nog een
bijzonderheid.

Veel aandacht voor Liempde

De werktuigendag van 4 mei in Liempde
levert negen pagina’s met foto’s op. De
nieuwe Granit van Hanomag vormt als
opvolger van de R430 het openingsbeeld.

De kleine uitvoering
van de Italiaanse
Rotaspa spitmachine
is belangrijk lichter
dan een gewone
spitmachine en
vraagt 10 à 12 pk
vermogen. Op deze
fabrieksfoto zit de
Rotaspa achter een
kleine rupstrekker.

tie op Liempde met de Fordson tandemtrekker trekt veel aandacht. Dat doen ook
de tweeschaarwentelploegen van het
Belgische fabrikaat Hert en het Franse
fabrikaat Viaud. Ze worden geïmporteerd
door respectievelijk Louis Nagel en Van
Gemert in Wanroy. De ploegen vallen op,
omdat ze bestemd zijn voor trekkers met
een ‘diepteregelende hefinrichting’.
Vrijwel alle andere ploegen hebben een
tweewielig voorstel. De Borga opraappers
van Ter Borg & Mensinga uit Appingedam
is op dat moment met z’n pakafmetingen
van 40 x 50 cm een van de grootste op de
Nederlandse markt. Klein en daarmee
goedkoop is de Someca M03 die door
Leonard Lang wordt geïmporteerd. Deze
Franse lagedrukpers heeft de knopers
onder het perskanaal. Het mechanisatiebedrijf Hengeveld uit Terborg (Gld.) komt
met een eigen stalmeststrooier naar
Liempde. Reesink komt ook met een stalmeststrooier, maar dat is de Duitse MS 22
van Van Lengerich. De eenrijige VIII A
aardappelrooier van BAV is nu leverbaar
met een loofscheider die het loof middels
drie geleiders op de roosterketting drukt
en het tussen de ketting en de rol afvoert.
J.J. Schouten uit Blokker toont een losinrichting voor twee- en vierwielige wagens,
waarbij een nylon kleed achteraan de
wagen op een elektrisch aangedreven rol
wordt gewikkeld.

Ook op de beurs zelf stond deze trekker
van importeur Hoegen Dijkhof letterlijk
op een voetstuk. Nieuw zijn ook de
Schluter SH60, de Same 230 Top Hit, de
SOM 55 en de Zetor 3011. De demonstra-

De verklaring bij de foto op de titelpagina van de LandbouwMechanisatie
van juni 1961 luidt: ‘De maaikneuzer is in vele streken een bekende
verschijning geworden.’ Nadere details bij deze foto van ir. J. Crucq
ontbreken. Wel is te zien dat de maaikneuzer een Taarup is. Blijkbaar
vond de redactie het gewoon een mooi plaatje.
Tekst: Henk Beunk
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Van Driel & Van Dorsten maakt in 1961 reclame voor de graanmaaier-binders van Fella. Ze zijn er links- of rechtssnijdend.
Importeur H.I.M. uit Alphen aan den Rijn timmert aan de weg met de ‘traploze’ zelfrijdende hogedrukpers van Exelsior.
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