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zuurstofverbruik in de uitgeademde lucht van de proefpersoon en het registreren van zijn hartslag die radiografisch werd uitgezonden, door een zender
die op de rug werd gedragen, en in de laboratorium wagen werd opgevangen
en geregistreerd. Tevens werden enkele grafieken vertoond van metingen van
vellingswerk met de motorzaag waaruit bleek dat deze arbeid tot de zeer
zware arbeid moet worden gerekend.
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De commerciële tentoonstelling, waarvoor de Federatie „Het Landbouwwerktuig" alle medewerking had verleend, bracht een uitgebreid aanbod van
machines die in de bosbouw kunnen worden gebruikt. Ook deze tentoonstelling was zeer mooi gelegen op een kleine weide met het bos als achtergrond.
In de eerste plaats viel op, het grote aantal merken motorzagen, dat werd
aangeboden (Danarm, Dolmar, Homelite, Jobu, Jonsereds, Mc Culloch,
Partner, Poulan, Pioneer, Solo, Stihl en Oregon zaagkettingen). Wel een
bewijs dat de motorzaag zijn plaats in het bosbedrijf heeft gevonden.
De motoren van nagenoeg al deze machines kunnen, behalve voor de
motorzaag, ook nog worden gebruikt voor het aandrijven van bosmaaiers en
plantgatenboren. De strijd om het verlagen van het gewicht per pk gaat nog
steeds door. Vele merken brengen nu ook al een zeer lichte machine aan de
markt, zoals die bij de technische demonstraties werd gebruikt voor vellen en
snoeien met één machine.
De vorderingen -op het gebied van geluidsvermindering waren nog niet
groot. Wel werden verbeteringen aangebracht om de machine beter trillingvrij
te maken door het toepassen van 2 cylinders (Solo), cylinders in een gunstiger
stand, rubber afdempinrichtingen e.a. Om het starten te vergemakkelijken
werd ook al een type uitgebracht met een elektrische startinrichting
(Mc Culloch).
De volgende groep die in grote getale was vertegenwoordigd was die van
de zeer kleine één- en twee-assige trekkers die uitgerust met frezen, maaibalken e.d. op kwekerijen en bij plantsoenendiensten toepassing vinden
(Agraria, Caralo, Ferrari, Gutbrod, Hako, Holder, Hummel, Solo).
De wat grotere trekkers waren in diverse afmetingen eveneens goed vertegenwoordigd. De Holder 20 pk machines met geleed frame werden gebruikt
bij de uitsleepdemonstraties, de vergelijkbare Ferrari bij het planten.
De grote, de Fiat, de Fordson en de Unimog die werden gebruikt bij de
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uitsleepwerkzaamheden en bij het trekken van de plantmachines (o.a. Accord),
vonden wij hier terug naast andere merken zoals Hanomag.
Ook hulpmachines die op de trekkers waren gemonteerd zoals hydraulische
kranen (Hiab, Atlas), hefinrichtingen, scraper- en bulldozerbladen (Eberhardt,
Fordson), spuitbomen (Unimog) werden getoond.
Van de door trekkers getrokken en aangedreven gereedschappen werden
getoond: de slagmaaiers met verticale as (Eberhardt, Panter, Votex) naast
die met horizontale as (John Wilder, Triturator), verschillende typen schijvenploegen en schijveneggen (Panter, Ransomes, Twentrac), een zware frees
(Twentrac) en plantgatboren (Eberhardt, Unimog).
De fa Kurstjens vertegenwoordigde de achter op een trekker gemonteerde
hydraulische grijper die bij de technische demonstraties werd getoond.
De speciale grote uitsleeptrekker van Zweedse makelij die bij de technische
demonstraties opviel was de Treefarmer, fabrikaat Kockum. Zware laders
werden getoond van het fabrikaat Volvo.
Op de stand van de fa Raven en Kruimer werden naast verschillende
machines een ruim sortiment moderne handgereedschappen voor het bosbedrijf getoond.
Enkele speciale machines, meer geschikt voor een plantsoenendienst dan
voor de bosbouw, waren de stompenboor van de fa Kuiken, gemonteerd op
een Volvo laadmachine en de hydraulische zagen en scharen die door de
hydraulische inrichting van een trekker werden aangedreven van Holtac.
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De houttentoonstelling had als opzet om te laten zien welke mogelijkheden het inlands hout biedt voor verwerking en gebruik. Men had hiertoe
een aantal produkten van hoge kwaliteit tentoongesteld.
De normale afzetgebieden voor het inlandse hout worden gevormd door de
industriële sector, de waterbouw, de agrarische en de recreatieve sector.
Opvallend is in deze opsomming, dat de woningbouw ontbreekt. De enorme
hoeveelheden hout die hiervoor worden gebruikt bestaan nagenoeg geheel
uit geïmporteerd vurenhout.
Om hierin een kleine doorbraak te forceren werd een zomerhuisje uit
inlands hout tentoongesteld door de Commissie Inlands Hout van het Bosschap, dat opviel door zijn vriendelijke aanblik, de praktische indeling en de

