lezers pagina
Volgende keer

Foto: Culturales

AGENDA

Ingezonden
Spelregels: Bijdragen en brieven moeten voorzien zijn van volledig

Echte iconen in een boekje

adres. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te

De John Deere R, Ferguson TE-20 Fordson N
of McCormick Deering 10 -20 – wie kent ze
niet? Het zijn echte iconen van de landbouwtechniek. Voor Veldman Uitgevers was dat
reden genoeg om het Engelstalige boekje
Beautiful Tractors te laten vertalen in het
Nederlands. Op 112 pagina’s beschrijft auteur
Rick Mannen overzichtelijk en soms wel erg
kort bijna 40 trekkers die tussen 1917 en
1976 het beeld van de landbouw bepaalden.
Om de trekkers zo goed mogelijk af te
beelden, werden ze door Clive Streeter
in een studio gefotografeerd. Het levert
interessante beelden op van mooie, oude
trekkers die schitterend gerestaureerd zijn en
van modellen die zo uit hun werkomgeving
lijken te zijn gehaald.
Het boekje, dat de titel ‘Tractoren, portretten
van iconische modellen’ draagt, kost in de
winkel 12,99 euro. Twee lezers kunnen het

weigeren of in te korten. Reacties kunt u schriftelijk indienen.
Uw post versturen naar: AgriMedia, t.a.v. LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen. Mailen kan ook naar:
redactie@landbouwmechanisatie.nl. Bijdragen kunnen ook
worden geplaatst op de website van LandbouwMechanisatie.

Les Culturales

Cereals / Sprays and Sprayers
12 en 13 juni
Jaarlijkse werktuigenshow met demonstraties
voor de landbouw
Boothby Graffoe, Lincolnshire, Groot-Brittannië
www.cerealsevent.org.uk

Foto: Gertjan Zevenbergen

5 en 6 juni
Beurs voor de teelt van akkerbouwgewassen
Boutervilliers, Frankrijk
www.lesculturales.com

Graandemodag
4 juli
Dag voor de graanteler met machine
demonstraties
PPO Westmaas, Westmaas
www.graandemodag.com

Open Dag SPNA Ebelsheerd 2013
2 juli 2013
Open dag met uitgebreide aandacht voor
proefvelden en mechanisatie
SPNA Ebelsheerd, Hoofdweg 26, Nieuw-Beerta
www.spna.nl

Libramont
26 - 29 juli 2013
Jaarlijkse openlucht landbouwbeurs
Beursterrein, Libramont, België
www.foiredelibramont.com

De Landbouwvakbeurs
‘s-Hertogenbosch
9 - 11 oktober
Regionale landbouwvakbeurs
Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch
www.landbouwvakbeurs.nl

Agritechnica
10 - 16 november
Grote mechanisatietentoonstelling
Hannover Messe, Hannover, Duitsland
www.agritechnica.com
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In het dubbele zomernummer van LandbouwMechanisatie, dat eind juni al verschijnt voelen
we onder meer de Kubota M135GX in de
trekkertest aan de tand.

boekje echter gratis bemachtigen. Wat u daar
voor moet doen? Laat ons vóór 10 juni 2013
weten welke trekker volgens u het grootste
icoon van de landbouw is. Schrijf dat op en stuur
dat naar de redactie. Dat mag op een kaartje
naar Redactie LandbouwMechanisatie,
postbus42, 6700 AA Wageningen of per e-mail
naar redactie@landbouwmechanisatie.nl.
Vervolgens beloont de redactie de twee
mooisteverhalen met het boekje.

LandbouwMechanisatie nr. 7/8 van 2013
verschijnt 28 juni.

Lezersservice

Getrouwd
Het is al weer even geleden. Op 19 april traden
Bertjan Verstegen en Willeke Slingerland
met elkaar in het huwelijk. Joke Maas, zus
van Bertjan, wilde die gebeurtenis niet
onopgemerkt laten voorbijgaan. Bertjan is
vertegenwoordiger bij Fendt-dealer Abemec
Geldermalsen en daarom werd een gloednieuwe Fendt 516 geregeld. En dat was niet
de enige verrassing. Want, zo schrijft Joke: ‘Ik

hoop, dat deze foto als verrassing voor hun
beiden in LandbouwMechanisatie komt te
staan.’ Nou vooruit, dan maar. Voor deze ene
keer.

Vraagbaak: Bladveren, waarom zo’n raar pakket?
Een lezer schrijft: ‘Nadat ik de wielen van onze
oude kiepwagen had gedemonteerd voor de
controle van de remmen, trok de constructie
van de vering mijn aandacht. Aan beide kanten
een enkelvoudig blad en in het midden een
stapel steeds korter wordende elementen.
Waarom is dat zo gemaakt?’
Voor de uitleg van deze vraag kijken we eerst
naar de duikplank in het zwembad. Ga op de
plank staan, daar waar die is bevestigd. Ga
dan een stapje naar voren. Probeer de vering
van de plank eens uit. Je zult zien dat die
tegenvalt. Loop nu eens naar het uiteinde
van de plank. Daar veert hij wel sterk. Je eigen
gewicht is op deze afstand tot het stabiele
punt wel in staat om de duikplank te laten
veren. Je kunt ook zeggen, dat de plank niet
meer star is.
Datzelfde is het geval je bij het verenpakket.
Een uitvinder liet beide uiteinden van een
stuk veerstaal in sleufgaten bewegen. Twee
gewichten op korte afstand van die sleufgaten
zorgden voor maar weinig doorbuiging. Maar
schuif je die gewichten verder naar het midden, dan blijkt het stuk staal ineens wel door
te buigen. De kracht (het gewicht) maal de
afstand zorgt voor een koppel dat door de

veerkracht van het staal wordt opgevangen.
Dit stuk veerstaal kon echter niet veel dragen
en daarom werd hij vervangen voor een stuk
dat in het midden breder was dan bij de uiteinden. Het resultaat: bij dezelfde doorbuiging
kon het staal aanzienlijk meer dragen. Deze
test werd nog eens herhaald, totdat de stalen
plaat bijna vierkant was en voldoende draagvermogen had.
Probleem opgelost, maar die vierkante constructie past niet onder een wagen. Door de
plaat in even brede repen te snijden, die repen
te stapelen en met stroppen bij elkaar te
houden, blijkt de veerweg gelijk te zijn aan
de oorspronkelijke vierkante plaat. Zie daar,
het ontstaan van de bladveer.

Abonnementen
AgriMedia bv, Lezersservice, telefoon (0317) 46 56 70,
mail@agrimedia.nl. Abonnementen kunnen elke
maand ingaan en hebben een looptijd van een jaar.
Vervolgens wordt het abonnement stilzwijgend met
de duur van 1 jaar verlengd. De verlenging wordt
een maand voor de vervaldatum gerealiseerd.
Opzeggen kan op ieder moment, waarbij de vervaldatum standaard aan het einde van de looptijd ligt.
Op de factuur kunt u zien wanneer de looptijd
eindigt. In overleg kan een opzegtermijn van
3 maanden worden afgesproken: u ontvangt dan
een creditnota voor de niet afgenomen nummers,
onder aftrek van € 10,- administratie- en transactiekosten. Opzeggingen worden schriftelijk bevestigd:
dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en
verwerkt. Correspondentie over abonnementen en
opzeggingen bij voorkeur per e-mail:
mail@agrimedia.nl of per fax: (0317) 46 56 71
of schriftelijk naar: AgriMedia bv, Postbus 42,
6700 AA Wageningen.
Abonnementsgeld (11 nummers)
Basistarief Nederland is € 102,38 (excl. 6% btw en
incl. gratis verzending). De abonnementstarieven
worden 2 maal per jaar aangepast.
Kijk voor de actuele en buitenlandse tarieven op
www.landbouwmechanisatie.nl onder het kopje
abonneren of vraag deze telefonisch op bij de
abonnementenadministratie +31 (0) 317 46 56 70.
Vakbladen
AgriMedia is ook uitgever van de vakbladen
Tuin en Park Techniek, Veehouderij Techniek
en V-focus. Voor meer informatie, kijk op:
www.agrimedia.nl of www.mechaman.nl

Heeft u ook een vraag?
Stuur uw vraag naar LandbouwMechanisatie,
Postbus 42, 6700 AA Wageningen.
Mailen kan ook: redactie@landbouwmechanisatie.nl

Een bladveer. Door het verenstaal te stapelen
kan de veer meer gewicht dragen en blijft de
veerweg groot.
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