zomerspecial

Tekst en foto’s: Henk Beunk, Wilbert Beerling, Jannes Hoenderken en Albert van der Horst

Regelmatig zie je op shows fraai gerestaureerde oude trekkers. Mooi, maar in deze zomerspecial gingen we op
zoek naar oudjes die nog dagelijks dienst doen. Omdat ze nog prima lopen, omdat ze weinig meer kosten en
natuurlijk omdat het lastig afscheid nemen is van een trekker waarmee je lief en leed hebt gedeeld.

1.000

Heimwee

naar Güldner en Allgaier
Het aantal trekkermerken is de afgelopen vijftig, zestig jaar drastisch afgenomen. Klinkende namen als Güldner,
Allgaier, Normag en David Brown zijn verdwenen of opgegaan in andere concerns. Een overzicht van de stijgers,
dalers en merken in de marge in de tweede helft van de twintigste eeuw.

O

oit gehoord van Güldner, Nuffield,
Hanomag of Allgaier? Het waren
trekkermerken die in de tweede
helft van de vorig eeuw een rol van
betekenis speelden op de Europese akkers.
Soms staken ze technisch met kop en
schouders boven de concurrentie uit. Zo
deed importeur Veldkoning bezoekers van
regionale beurzen begin jaren vijftig versteld

Totaal 1950-1985
Totaal verkochte
trekkers in 1980
8.006

To p 5 Ve r k o c h t e t r e k k e r s 1 9 5 1

Totaal verkochte
trekkers in 1951
3.708

Totaal verkochte
trekkers in 1970
9.516

Totaal verkochte
trekkers in 1960
8.508

Allis-Chalmers
Aantal trekkers verkocht 260
Marktaandeel 7,0%

Steyr
Aantal trekkers verkocht 254
Marktaandeel 7,0%

International Harvester/McCormick
Aantal trekkers verkocht 368
Marktaandeel 9,9%

Massey Ferguson/Ferguson
Aantal trekkers verkocht 885
Marktaandeel 23,8%

Ford/Fordson
Aantal trekkers verkocht 426
Marktaandeel 11,5%

Massey Ferguson TE 20
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staan door een Allgaier AP17 in de versnel
ling tegen een muur te zetten en de kop
peling te laten opkomen. Tot verbazing van
de omstanders sloeg de trekker niet af – de
Allgaier AP17 was uitgerust met een hyper
moderne vloeistofkoppeling.
Ondanks de soms vooruitstrevende techniek,
zijn deze oude merken van het toneel ver
dwenen: te kleinschalig, mismanagement,

To p 5 Ve r k o c h t e t r e k k e r s 1 9 6 0
Allgaier Porsche
Aantal trekkers verkocht 552
Marktaandeel 6,5%

Massey Ferguson
Aantal trekkers verkocht 1.080
Marktaandeel 12,7%

David Brown/Case
Aantal trekkers verkocht 324
Marktaandeel 3,8%

Ford/Fordson
Aantal trekkers verkocht 1.702
Marktaandeel 20,0%

International Harvester/McCormick
Aantal trekkers verkocht 1.095
Marktaandeel 12,9%

Fordson Major

Aantal verkochte trekkers

800

Fendt

600

WINNAARS

John Deere Lanz

400

VERLIEZERS

Hanomag
200

Nuffield
0

1951

1955

1960

verkeerde keuzes, te laat geïnvesteerd in
productvernieuwing en weggekwijnd of over
genomen door een concurrent die zijn zaakjes
beter voor elkaar had. Vandaag de dag zijn er
nog maar een stuk of vijftien trekkermerken
op de markt. En als je de merken die onder
één moedermaatschappij op een hoop
schuift, blijven er nog maar een stuk of
zeven trekkerbouwers over. Er is sprake van

Ford/Fordson
Aantal trekkers verkocht 1.226
Marktaandeel 12,9%

Fiat/Someca
Aantal trekkers verkocht 682
Marktaandeel 7,2%

Massey Ferguson
Aantal trekkers verkocht 1.340
Marktaandeel 14,1%

International Harvester/
McCormick
Aantal trekkers verkocht 1.291
Marktaandeel 13,6%

Fiat Someca 450S

Jaar

1970

1975

een verschraling van het aantal merken, zo
blijkt ook als je de importcijfers bekijkt die
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
tot halverwege de jaren bijhield.
Uit die cijfers blijkt ook hoe de Nederlandse
landbouw zich in de tweede helft van de vorige
eeuw heeft gemechaniseerd. Ging het in
1951 nog om 3.708 trekkers op jaarbasis, tien
jaar later was dat aantal meer dan verdub

To p 5 Ve r k o c h t e t r e k k e r s 1 9 7 0
Deutz/Deutz-Fahr
Aantal trekkers verkocht 937
Marktaandeel 9,9%

1965

1980

1985

beld tot bijna 8.500 stuks. Topjaren waren
halverwege de jaren zeventig, toen er op
jaarbasis meer dan 10.000 trekkers werden
verkocht. Ook de vermogens zijn in de loop
der jaren gestegen. In 1960 had nog maar
13 procent van de verkochte trekkers een
vermogen tussen de 37,5 kW (51 pk) en
52 kW (71 pk). Vijftien jaar later was dit
percentage gestegen tot 36,5 procent.

To p 5 Ve r k o c h t e t r e k k e r s 1 9 8 0
Fendt
Aantal trekkers
verkocht 602
Marktaandeel 7,5%

Ford/Fordson
Aantal trekkers
verkocht 791
Marktaandeel 9,9%

Fiat/Someca
Aantal trekkers
verkocht 376
Marktaandeel 4.7%

International
Harvester/McCormick
Aantal trekkers verkocht 921
Marktaandeel 11,5%

John Deere
Aantal trekkers verkocht 830
Marktaandeel 10,6%

International 744
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Marshall-hulp
Het trekkermerk Allis-Chalmers is in de Nederlandse landbouw hét
symbool van de Marshall-hulp, het Amerikaanse economische
wederopbouwprogramma voor landen in West-Europa na de Tweede
Wereldoorlog. De hulp bestond tussen 1948 en 1952 uit geld, goederen,
grondstoffen en levensmiddelen. Uiteindelijk bedroeg de Marshall-hulp

een totaalwaarde van 12,4 miljard dollar. Gevolg van het hulpprogramma
was dat Nederland op grote schaal kennismaakte met met het
Amerikaanse merk Allis-Chalmers. Vooral het model B was populair, een
model dat vanaf 1938 tot 1958 is geproduceerd, eerst alleen in de
Verenigde Staten, later ook in Groot-Brittannië.

Bert Schoo:

Scan de foto met de AgriMedia app om de machine in actie te
zien. Voor download app, zie ook pagina 4.

Een Persian Orange-hart
D

e zon strak aan de hemel, een
mild briesje en een jong bietenge
was dat erom schreeuwt geschof
feld te worden. Dan gaat het Persian Orangehart van Bert Schoo uit Middenbeemster
sneller kloppen. “Eigenlijk is het schoffelen
van de bieten niet meer nodig met de
moderne middelen. Maar ik kan het niet
laten.”
Schoo is al van jongsaf aan verslingerd aan de
Amerikaanse trekkers in de typerende Persi
an Orange-kleur. Zijn vader kocht er één in
1949, nog met zo’n Amerikaanse row cropvooras. “Het waren voor die tijd trekkers met

een enorme trekkracht. Een heel verschil
met zo’n Blauwe Reiger (Fordson, red)”.
Schoo’s WD45 is van origine een benzine/
petroleum-variant uit 1956 (starten ging op
petroleum en daarna liep hij op benzine). In
de jaren tachtig bouwde Schoo de trekker
met originele onderdelen om op lpg. “Met
een volle tank kan ik nu tien uur werken.”

Luxe trekker
De WD45 is niet de enige Allis-Chalmers van
Schoo. De akkerbouwer, die overigens ook de
Nederlandse Allis-Chalmers website beheert
en met enige regelmaat een AC-dag organi

seert, heeft op zijn erf nog twee Allis-Chal
mers staan. Een ervan is een 200 uit begin
jaren zeventig met een zescilinder dieselmo
tor en een vermogen van 100 pk – een model
dat nooit in is Europa geïmporteerd. De
ander is een ED40, een door de dure dollar
begin jaren zestig in Groot-Brittannië gepro
duceerde trekker. De ED40 heeft het merk
geen goed gedaan. Volgens een oude adver
tentie op de site van Schoo was de ED40 ‘een
luxe trekker die alles heeft’. Maar in de prak
tijk was het vooral een model met proble
men, door het gebruik van goedkope
onderdelen.
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Vier generaties 1455
De International 1455 (later Case
1455 xl) is in grofweg vier varianten
geproduceerd van 1979 tot 1996.
Technische bleef de trekker in die tijd
grotendeels gelijk. De trekker is nog
steeds zeer gewild.
1978

‘79-’81

‘81-’85

‘85-’86

‘86-’96

1997

Niet voor ’t voorjaars werk
Op het erf van maatschap Miedema-Brolsma in Oude Bildtzijl,
dichtbij de Friese kust, troffen we deze International 1455 aan
met 17.600 uur op de klok.

“W

e kochten de International
1455 in 1985. De destijds twee
jaar oude trekker had toen
2.000 uur op de klok”, zegt Joute Miedema,
die samen met zijn vrouw Rinske in maat
schap boert in Oude Bildtzijl. Inmiddels
geeft het klokje 17.600 uur aan. “Maar de
klok is een keer vervangen. In werkelijkheid
heeft de trekker zo’n 12.000 uur gedraaid.”
Na de ruilverkaveling bracht Miedema zijn
grond zelf in cultuur. Aanvankelijk had hij
daarvoor twee bulldozers. Maar omdat het
wegtransport met de bulldozer lastig was,

ruilde hij er één in voor een 1455 met een
kilverbord. “Nu staat die trekker nog voor de
diepploeg, bij de oogst voor de kieper en ik
zet hem in met beregenen. Met de motor op
1.000 toeren, gebruikt die niet meer brand
stof dan een kleine trekker.” In het verleden
zijn de zuigerveren en de zuigerbussen een
keer vervangen. “Een dure aangelegenheid”,
herinnert Miedema zich. “Tot die tijd was de
1455 wat onderhoud betreft het voordeligst.”

Gierend geluid en zwarte pluim
Dankzij de kenmerkende turbofluit, de zwarte
pluim en de grote hoge grille, heeft de 1455
een stoer imago. De trekker staat dan ook dik
wijls op het verlanglijstje van ‘moderne’ old
timerfans. Aan de 1455 van Miedema is
duidelijk te zien dat de trekker slechts doet
waarvoor die is gemaakt.

Joute Miedema
In 2000 stapte de maatschap Miedema-Brolsma in
Oude Bildtzijl over op biologische teelt. Aan de
Nieuwebildtdijk betelen Joute en zijn vrouw Rinske
50 hectare. Op een tweede locatie in Sint Anna
parochie ligt nog eens 40 hectare. Het bouwplan
omvat tarwe, poot- en consumptieaardappelen,
uien, sperziebonen, bladspinazie en grasklaver dat
de maatschap levert aan geitenhouders. Sinds vier
jaar voert Miedema de meeste werkzaamheden uit
met een John Deere 6430. Die heeft inmiddels
4.500 uur gedraaid. Daarvoor gebruikte hij voor dat
werk een International 1455. Maar ik vond de 1455
eigenlijk te zwaar voor het voorjaarswerk.”
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Mijn Trekkers

Güldner-kind
I

n een van de fotoboeken van Coby
Dekker - Van den Berg zit een
jeugdfoto. Trots blikt ze vanaf het
spatbord van een Ford Dexta in de came
ra. Haar eerste trekkerherinnering heeft
de akkerbouwer uit Dronten overigens
aan het rijden op een groene Güldner op
het ouderlijk bedrijf in Bleskensgraaf. Ze
moet een jaar of vier geweest zijn toen zij
‘netjes tussen de wiersen moest rijden’.
Haar vader en een medewerker laadden
het losse hooi op de wagen. “Als ik uit
koers raakte, konden ze eenvoudig ingrij
pen.” De liefde voor het boerenbedrijf en
het trekkerrijden zaten er bij haar al jong
in, al moet je haar niet vragen naar de
precieze namen en rugnummers van de
trekkers. “Na de Güldner, hebben we altijd
Fords, en later New Hollands gehad. Han
dig, want dan kun je de wielen onderling
makkelijk uitwisselen.” In 1965 verhuisde
de familie van Bleskensgraaf naar een
bedrijf in Dronten. “Ik reed als twaalf-,
dertienjarige met de kieper naast de aard
appelrooier. De rooier werd bestuurd
door een heel knappe medewerker van

een akkerbouwer uit de buurt. Ik wilde
graag indruk op hem maken.”
Nadat ze drie keer was uitgeloot voor de
opleiding dierenarts, besloot ze ’Schoevers’
te gaan doen.” Maar helemaal gelukkig,
werd ze daar niet van. Ze ging in 1988 in
maatschap met haar vader. Het bedrijf is
28 hectare, ook in 1988 was dat al wat aan
de kleine kant. “Maar als parttimeboer,
waarbij mijn man buitenshuis ook geld
verdient, is het prima te doen.” Naast het
werk op de boerderij is Dekker - Van den
Berg ook nog actief in verschillende
besturen.
Haar laatste aanschaf op trekkergebied
was een New Holland TS90 ‘met airco en
tiptoetsen’. “Een heel vrouwvriendelijke
trekker.” In 2009 besloot ze in maatschap
met haar buurman te gaan, waarbij
Dekker - Van den Berg grond en arbeid
inbrengt en haar buurman grond, arbeid
en machines. De TS90 werd toegevoegd
aan het machinepark van haar buurman.
De trekker wordt nog steeds gebruikt als
spuittrekker.

Coby Dekker-van den Berg op het spatbord van de Ford Dexta en rechts op de New Holland TS90.
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Concurrenten
Merk/type
Deutz D 7206
Vermogen
52 kW (70 pk)
Hefkracht
2.600 kg
Gewicht (2wd) 2.821 kg
In productie 1974-1981

Merk/type	International
Harverster 724
Vermogen
50 kW (67 pk)
Hefkracht
2.050 kg
Gewicht (2wd) 2.840 kg
In productie 1969-1974

Door ogen van toen:

de Ford 5000 herbeleefd

Merk/type	John Deere
2130
Vermogen
55 kW (75 pk)
Hefkracht
2.520 kg
Gewicht
3.225 kg
In productie 1972-1974

ik voorlopig nog maar niet. Dat klinkt zo
weinig praktisch. Toch kan ik me nu al op
verheugen op de eerste ritten hier door de
omgeving en op het ploegwerk komende
herfst. Lekker droog en comfortabel.
Gewoon in de overall zonder muts en dikke
jas. Misschien laat ik er wel een radio
inbouwen. In mijn hoofd is de koop al
gesloten.

Even omschakelen

De Ford 5000 was te koop van 1964 tot 1975. Met 65 pk (later 75) was het
voor die tijd een sterke trekker. Z’n fraaie rechtlijnige vormen zetten een
krachtige punt achter het ronde van de Fordson Major. In dit artikel bekijken
we de 5000 door de ogen van toen: via een akkerbouwer die zijn Major wil
inruilen en bij de dealer een proefrit maakt op een 5000 met cabine.

De Ford 5000 in detail
Max. motorvermogen
Max. draaimoment
Cilinders, inhoud
Transmissie
Hefkracht
Opbr. oliepomp
Aftakas
Achterbanden
Voorbanden

55 kW (75 pk)
296 Nm bij 1.300 tpm
vier, 4.195 cm3
4+1 met twee groepen
1.750 kg
22,7 l/min
540 toeren/min
13.6 R 38
7.50 - 18

De afgebeelde 5000 is van Bert Laarhuis in Delden.
Deze Ford kwam in 1983 via Schouten in Lochem
op het ouderlijk bedrijf van Bert. Volgens de code
3F12B rolde deze trekker op 12 juni 1973 uit de
fabriek in Basildon (GB). Op de dag dat deze reportage tot stand kwam, was hij precies 40 jaar oud. De
Ford heeft ruim 18.000 draai-uren en is nog niet
open geweest voor een algehele revisie. Wel is de
cilinderkop er twee keer af geweest.
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D

e dealer trekt zich op mijn ver
zoek even terug. Ik wil mijn eigen
gang gaan en loop een rondje om
de trekker. Ik ben toe aan meer pk’s (vanwege
de nieuwe ploeg) en aan een cabine. Dat
biedt betere beschutting dan de Scirocco-jas
op de Major. Dat is een sterk argument,
want het komt mijn gezondheid ten goede.
Dat ik die 5000 ook vooral mooi vind, vertel

De instap is wennen; ik moet dat portier een
beetje van me af houden. Er mag ook wel
ergens een handgreep zitten. Bij de Major
pak je gewoon het stuur. Maar de stoel veert
goed, zit lekker en geeft meteen een warm
gevoel. Wat een stoer uitzicht over die lange
motorkap. Ik verbaas me wel over de afme
tingen van het ruitenwissertje. Zou de dealer
daar een grotere op kunnen zetten? De groe
penpook zit op de tunnel; zo hoort dat. Bij de
Major komt hij vreemd horizontaal uit de
stuurconsole. Praktisch is ook dat de tweede
versnelling tegenover de achteruit zit; dat is
handig op de wendakker. Op de snelheidstabel onder het stuurwiel zie ik dat de top 24
km/h is. Dat schiet lekker op. Ik zie nu al dat
ik deze trekker niet op m’n klompen aan kan
voelen; daarvoor is er te weinig ruimte tus
sen het rem- en het gaspedaal.

Stoer gevoel
Ik draai de sleutel om. De viercilinder komt
met een mooie brom tot leven. De dealer heeft
me verteld dat deze 5000 één van de eersten is
met een roterende brandstofpomp van CAV.
Dat moet stationair mooier rond lopen dan de
lijnpomp die er acht jaar lang op heeft geze
ten. Ik kies voor de hoge groep en de eerste
versnelling en geef wat gas. De trekker rolt
soepel weg. Het sturen gaat makkelijker dan
bij de Major, maar niet zo licht als ik had
gehoopt. Moet ik dan toch stuurbekrachtiging
als optie nemen? Via twee en drie schakel ik
makkelijk naar vier. Ook terug krijg ik het
kraakvrij voor elkaar. Dat gaat een stuk mak
kelijker dan bij de Major. Ook de belast scha
kelbare aftakas spreekt me aan. Die hendel
daar linksonder gewoon naar achteren en de

Merk/type	Massey
Ferguson 185
Vermogen
56 kW (75 pk)
Hefkracht
2.063 kg
Gewicht
2.721 kg
In productie 1971-1976

aftakas draait. Daar heb je de linkervoet niet
meer voor nodig. Mooi toch? Dat de hendel
van de hef nog bovenin moet voordat je de
hydrauliek kunt gebruiken, is niet echt voor
uitstrevend, maar daarmee heb ik me bij de
Major ook gered. Net zoals met die schroefsta
bilisatie. Maar waarom zet de fabriek er bij
zo’n nieuwe trekker geen pen-gatsysteem op?
Luistert Ford wel eens naar de gebruikers?
Naast dat ene enkelwerkende ventiel wil ik er
nu graag een dubbelwerkend ventiel bij.

Comfortabel uit de wind
De cabine geeft me op deze (veel te) frisse
junidag de beschutting waarop ik hoopte. De
tocht waarmee je bij een Scirocco-jas moet
leven, is weg. De warmte van de achterbrug
zal dus in de winter ook beter blijven han
gen. Praktisch is dat je de portieren er zo uit
kunt tillen. Dus ik zit ‘s zomers toch min of
meer buiten. Maar dan ben ik wel m’n spie
gels kwijt, want die zitten op de portieren.
Wie heeft dat bedacht? Dat is ook voor het
afstellen van die spiegels super-onpraktisch.
Ik zal eens vragen of de dealer ze op de stijl
kan zetten. Aan het geluidsniveau in de cabi
ne zal hij wel niet veel kunnen doen. Zo’n
metalen onderkomen is toch wel meer een
klankkast dan een stoffen jas. Wel handig
dat er rechtsachter een luikje zit waar door
heen de lengteverstelling van de hefstang te
bereiken is. Ook handig dat die onderruit
achter in z’n geheel omhoog kan klappen.
Dat geeft beter zicht bij het aankoppelen.
Ook het algehele zicht rondom is beter dan
dat ik verwacht had. Glas laat zich gelukkig
makkelijker schoonhouden dan plastic.

De beperkte hefkracht van 1.750 kg is via een
extra cilinder te verhogen, maar de hef wordt
dan wel traag door de relatief kleine oliepomp.

De linkerpook schakelt vier versnellingen vooruit
en één achteruit. De rechterpook is voor de twee
groepen. De bak is ongesynchroniseerd.

Gebruiksgemak
De rechterkant van de motorkap opent op
dezelfde manier als bij de Major. Dat is han
dig. Een trekhaak met drie posities, een
zwaaiende trekhaak en een drager voor de
frontgewichten zijn standaard. Dat is mooi.
Ik neem nog wat afstand. Het is net of de
trekker steeds mooier wordt, maar dat laat ik
de dealer niet merken. Ik ga hem vragen een
scherp prijsvoorstel te doen op inruil van de
Major.

In 1973 krijgt de Ford 5000 een roterende brandstofpomp. Voorheen was dat een lijnpomp.
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Technische gegevens
Merk/type
Productiejaren
Productieaantal
Motor

John Deere 7520
1972-1975
4.661
6 cil/8,7 l

Vermogen
Transmissie
Gewicht
Nieuwprijs (1975)

130,5 kW (175 pk)
16x4 powershift
10.124 kg
26.400 dollar (19.909 euro)

Prairiemonster
op Zeeuwse akker

Kniktrekkers zijn ontwikkeld voor het bewerken van grote lappen grond. In Nederland kom je ze dan ook niet zo
vaak tegen. Op het akkerbouwbedrijf van Jan Parlevliet in Rilland rijdt echter een John Deere 7520 rond uit begin
jaren zeventig. “Andere trekkers kunnen niet overweg met de negen meter brede cultivator.”

K

niktrekkers van John Deere zijn
in Nederland dun gezaaid en het
is helemaal lastig om er een te
vinden die nog steeds werkzaamheden ver
richt. Maar op het akkerbouwbedrijf Parle
vliet Agro uit Rilland in Zeeland rijdt nog
een John Deere 7520.
De 7520 werd door Deere van 1971 tot en
met 1975 gebouwd en was de eerste zelf

ontwikkelde kniktrekker van de Amerikaanse
fabrikant. Met een vermogen van 129 kW
(175 pk), dat de trekker haalde uit een zes
cilinder met turbo en intercooler, gekoppeld
aan een 16x4-powershiftversnellingsbak, is
de trekker voor zijn tijd groot en luxe te
noemen.
Een akkerbouwer uit Wolphaartsdijk haalde
in 1986 twee gebruikte 7520’s uit Amerika.

Van twee kniktrekkers bouwde voormalig
mechanisatiebedrijf Van Weele één goed
exemplaar. In de loop der jaren is de motor
vervangen door een motor uit een hakselaar.
Hierdoor levert de trekker nu zo’n 240 pk.

Stoppelland
Zo’n vijftien jaar geleden verhuisde de trek
ker van Wolphaartsdijk naar het akkerbouw
bedrijf van Jan Parlevliet in de Zeeuwse
Fredericapolder. Dit gebruikte de trekker om
te kopeggen, tarwe te zaaien en stoppelland
te bewerken. Dat laatste doet de machine
nog steeds met een getrokken negen meter
brede Cappon-cultivator en acht meter John
Deere- schijveneg. Deze laatste wordt echter
nagenoeg niet meer gebruikt. Ook als sleep
trekker maakt de 7520 zeer nuttig.
Uren draait de trekker niet meer. Zo’n 50 tot
maximaal 100 per jaar. Uit de onderhouds
geschiedenis blijkt dat er bij aankomst in
Nederland in 1986 5.235 uren op de teller
stonden. Momenteel is dat 7.400, wat neer
komt op 83 uur per jaar. Grote brokken heeft
de trekker nooit gehad. In 2011 is de versnel
lingsbak gereviseerd en in 2012 werd een
nieuwe turbo gemonteerd. Ook de brandstof
pomp is eens gereviseerd.

“Zolang de reparaties binnen de perken blij
ven, mag de trekker blijven”, zegt Parlevliet.
“Ik heb absoluut geen plannen de trekker
weg te doen. Bovendien zou ik dan ook het
machinepark moeten vervangen, want de
andere trekkers kunnen niet overweg met
de brede cultivator. Voor die 100 uur per jaar
is het niet mogelijk om iets anders aan de
schaffen.”
Medewerkers Johan Kole en Sjaak de Bat voe

Vaak is het een buurjongen van Parlevliet
die een paar uurtjes op de trekker springt.
“Het mooie van de trekker is dat je voor het
dorsen ‘s ochtends nog 15 hectare stoppel
land kunt lostrekken”, legt Parlevliet uit. Aan
beide zijde van de trekker zit een dieseltank.
Goed voor bijna 600 liter. Rij je een hele dag
dan is de tank leeg, maar heb je wel 50 hectare
bewerkt. Dat komt neer op 12 liter per hectare.
Bovendien weegt de trekker, op acht 60 cen

Ook als sleeptrekker
maakt de 7520 zich nuttig
ren het meeste onderhoud aan de kniktrek
ker zelf uit. “Alle onderdelen zijn in Amerika
nog gewoon verkrijgbaar en te bestellen via
de dealer”, vertelt Kole. “Alleen bij grote
reparaties helpt John Deere-dealer Vervaet
ons. De rest doen we zelf.”
Wie met de 7520 op pad wil moet de ‘fun’ er
wel van inzien. Een airco ontbreekt en, aan
gezien het maximale koppel bij 2.100 toeren
ligt, maakt de machine een enorm lawaai.

timeter brede banden, maar negen ton. Er is
geen enkele normale trekker die hier tegen
op kan.”
Naast deze bijzondere klassieker heeft Parle
vliet op zijn bedrijf in de Haarlemmermeer
ook verschillende oudere Ford-trekkers. Het
bedrijf in Zeeland is echter bijna volledig
groen-geel.

John Deere 7520

De 7520 van Jan Parlevliet is opgebouwd uit twee kniktrekkers die in 1986 uit de Verenigde Staten zijn geïmporteerd. De motor met een vermogen van 128 kW
(175 pk) is vervangen door een motor uit een hakselaar. De trekker beschikt daardoor nu over 176 kW (240 pk).
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Zolang de kosten voor reparaties binnen de perken blijven, mag de John Deere 7520 blijven van eignaar Jan Parlevliet. “Bovendien zou ik dan het machinepark
moeten vervangen, want andere trekkers kunnen niet overweg met de negen brede cultivator.”
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Schlüter tussen 1930-1993

1930

‘48-’54

‘63-’66

‘66-’68

‘88-’92

1993

Schlüter Super E 7200V

Geen museumstuk
E

en puik gerestaureerd exemplaar is
de Schlüter Super E 7200V van
akkerbouwer Johan Huisman uit
Nieuw Beerta niet. De originele Schlütermotor van het 27-jaar oude beestje zweet wat
olie en de motorkap vertoont hier en daar
wat roest. Maar Huisman gebruikt de trekker
dan ook nog regelmatig op zijn 57 hectare
grote bedrijf. Tot drie jaar terug was de
Schlüter zelfs zijn hoofdtrekker. Maar een
nieuwe vierschaar Rabe-ploeg was vier jaar
toch net een beetje te veel van het goede en
Huisman kocht een nieuwe Case IH Puma

165 cvt voor het zware werk. De Schlüter
verving destijds een Ford 7700. “Een bekende
van me vond dat ik ook eens naar een
Schlüter moest kijken.” Dat deed Huisman
en voor een inruilprijs van 80.000 gulden
mocht hij zich eigenaar noemen van de
Super E 7200V.
Inmiddels staan er ruim 8.300 uur op het
klokje. “Ook een Schlüter kan kapot”, zegt
Huisman nuchter. Zo had hij een vastloper
bij 6.000 uur. “Om de trekker wat sneller op
temperatuur te krijgen, had ik een gordijntje
voor het rooster gehangen. En vervolgens

ben ik vergeten het te laten zakken.” De trek
ker moest worden voorzien van nieuwe zui
gers en bussen. En vrij recent, na 8.000 uur,
ontdekte hij in de afgewerkte olie een afge
broken tand van een tandwiel uit het plane
taire stelsel. “Voor de zekerheid hebben we
toen zowel de tandwielen en lagers links en
rechts te vervangen.”
Maar hij loopt weer. En hoe. De verslaggever
durft het bijna niet te vragen… Maar mag hij
even? Met de schuifdeuren open, ronkt
Schlüter even later over de Hamer en Sikkel
laan – we zijn tenslotte in Oost-Groningen.
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