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De akkerbouw koos na 1950 voor een spoorbreedte van 132 cm voor trekkers

en werktuigen. In 1963 staan veel zware oogstmachines en wagens op 150 cm
spoorbreedte. De redactie ziet die breedte als nieuwe norm en waarschuwt
voor de aanschaf van machines met een werkbreedte van 264 cm. In dit
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nummer ook veel nieuws van de Werktuigendagen in Liempde en aandacht
voor de oogst van doperwten.
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Achter de opraappers worden de stropakjes in een onbemande pakkenslee verzameld.
Met een ruk aan een touw opent de chauffeur de achterklep en lost de pakken op een
dwarszwad. Door werk te combineren is ook arbeid te besparen.
Dirk van Arkel uit Vollenhove krijgt octrooi op een
inrichting voor het ondergronds verkruimelen van
de bodem. Het werktuig bestaat uit een ganzen
voetvormige schaar met leiplaten.
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Door erwten niet te ruiteren maar te dorsen uit
zwad vermindert de vraag naar arbeid. Probleem is
de lage droogsnelheid van erwten. Daarom vraagt
het afstellen van de maaidorser veel aandacht.

De Borga-opraappers type H heeft in stro een capa
citeit heeft van 8 ton per uur en maakt stevige pakken
in een maat, die iets groter is dan van andere persen.
ILR rapport 225.
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Aan Hoopman Aalten is octrooi verleend op een
verrijdbare machine voor het uit de grond trekken
van gewassen. Een mooie omschrijving van de
stoppelknollenplukker.

De Challenger-bietenrooier van Peter Standen in Liempde stond
als primeur bij Massee. Dit model is een zwaardere uitvoering van
het type Beetmaster. Deze eenrijige rooier is uitgevoerd met een zeer
intensief werkende reiniging.
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Om stapels stropakken in het veld te beschermen
tegen neerslag brengt Genap plastic hoezen op de
markt van 2 x 1 x 0,50 m. tegen een prijs van f 6,60.

Agenda
2-5 juli
115e Royal Show in Stoneley (GB)
7 augustus	Demo graan-en stro-oogst Oostelijk
Flevoland.
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