lezers pagina
Volgende keer

Spelregels: Bijdragen en brieven moeten voorzien zijn van volledig

Op zoek

adres. De redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te

Ik ben op zoek naar LandbouwMechanisatie
jaargang 28 (1977) 11 (november). Er bevindt
zich namelijk een reclamepagina in dit tijdschrift met een afbeelding van de Renault
1451-4. Dit is het grootste type dat toen door
de fabriek werd aangeboden. Er zijn maar
130 exemplaren van gemaakt. Het is een
Franse trekker met Duitse body. De voor- en
achterbrug inclusief de versnellingsbak
komen van ZF. De motor is MWM D228-6.
Ik heb zelf zo’n trekker dus is het leuk om er
ook wat lectuur bij te hebben. Ik heb de pagina
wel, maar helaas is het een kopietje dat ik
van internet heb geplukt. Lukt het om nog
aan dit tijdschrift te komen?
Gerwin Willemsen, België

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.

Nationale Ploegwedstrijden

Potato Europe
11 en 12 september 2013
Grootschalige jaarlijkse aardappelbeurs
met onder meer rooidemonstraties
Emmeloord
www.potatoeurope.com

Foto: Gertjan Zevenbergen

30 en 31 augustus 2013
Ploegkampioenschappen en
trekkerbehendigheidswedstrijd
Ondersteveenweg, Mussel (nabij Stadskanaal)
www.ploegvereniging.nl

wellicht is er een lezer die deze oude editie nog
ergens heeft liggen. Bij deze dus een oproep: heeft u
LandbouwMechanisatie nummer 11 uit 1977 over?
Stuur hem naar de redactie en wij zorgen ervoor
dat hij bij Gerwin Willemsen terechtkomt.

Onbekend object
In het vorige nummer van LandbouwMechanisatie vroeg de redactie of u een vreemd metalen voorwerp kon identificeren. Blijkbaar was

de vraag, of liever het antwoord, erg moeilijk.
Geen enkel antwoord, zelfs niet een foute,
werd ingestuurd. De redactie kreeg het voorwerp van Walterscheid. Het is een mal die de
fabrikant aan landbouwmechanisatiebedrijven
levert. Met deze stalen mal kun je namelijk de
afmetingen van de geleiding van de snel
verstelling van een trekhaak vaststellen en
ook de trekhaak en dan met name kogel
trekhaken, controleren op speling en slijtage.

Helaas. Op de redactie hebben we dit nummer van
LandbouwMechanisatie niet over. We kunnen
natuurlijk een hoogwaardige kopie sturen, maar

Werktuigendagen Oudenaarde
21 en 22 september 2013
Mechanisatietentoonstelling met
demonstraties
Oudenaarde, België
www.werktuigendagen.be

Landbouwvakbeurs
’s-Hertogenbosch
9 - 11 oktober 2013
Regionale landbouwvakbeurs
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
www.landbouwvakbeurs.nl

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen
29 - 31 oktober 2013
Veehouderij-, akkerbouw-, loonwerk-, melkveehouderij- en mechanisatiebeurs
Evenementenhal Hardenberg, Hardenberg
www.evenementenhal.nl

Agritechnica
10 - 16 november 2013
Grote mechanisatietentoonstelling
Hannover Messe, Hannover, Duitsland
www.agritechnica.com

Rundvee & Mechanisatie Vakdagen
19 - 21 november 2013
Veehouderij-, akkerbouw-, loonwerk-, melkveehouderij- en mechanisatiebeurs
Evenementenhal Gorinchem, Gorinchem
www.evenementenhal.nl
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Vraagbaak: Wat doet een indirect werkende drukregelaar?
In verschillende publicaties over spuittechniek
staat dat de veldspuit een indirect werkende
drukregelaar heeft. ‘Wat houdt dat in?’
Bij het spuiten is zowel dosering als druppelgrootte van belang. De druppelgrootte wordt
bepaald door type en grootte van de spuitdop
en de spuitdruk. Bij toepassingen met veel
water moet de pomp op de veldspuit in staat
zijn die hoeveelheid onder de gewenste of
vereiste druk naar de doppen te brengen. Bij
bespuitingen met minder water en kleinere
doppen heeft de pomp een te grote capaciteit.
Om toch met de juiste druk te spuiten, wordt
een deel van de vloeistof via de drukregelaar
teruggevoerd naar de tank. Wordt de druk te
hoog, dan gaat die klep open. Met een indirect
werkende drukregelaar gaat dat nauwkeurig.
Dit type drukregelaar heeft een membraan
(4) en een klep (6), verbonden door een
klepsteel. De oppervlakte van het membraan
is groter dan die van de klep. Het membraan
wordt door een instelbare veer (2) op zijn
plaats gehouden. De spuitvloeistof in de
ruimte onder het membraan drukt even
zwaar tegen dat membraan en de klep. Loopt
de druk in de spuitleiding op, dan wordt ook
de druk in de ruimte onder het membraan

groter. Door het verschil in oppervlakte
neemt de opwaartse kracht (druk x oppervlakte) op het membraan veel sneller toe dan
de neerwaartse kracht op de klep. Wanneer
het verschil tussen beide krachten groter

In het volgende nummer van LandbouwMechanisatie test de redactie de Fendt Vario
716. Daarnaast een verslag van Potato Europe
en vooruitblik op de Agritechnica.
LandbouwMechanisatie nr. 10 van 2013
verschijnt 4 oktober.

Lezersservice

Foto: Albert van der Horst

Foto: Gertjan Zevenbergen

AGENDA

Ingezonden

wordt dan de neerwaartse kracht van veer (2)
op het membraan, gaat het membraan iets
omhoog en tilt daarbij de klep van zijn zitting. Er ontsnapt spuitvloeistof naar de
1

retourleiding (7) en de druk daalt. Niet alleen
onder het membraan, maar ook in de spuitleiding. Door het grote verschil in oppervlakte reageert deze drukregelaar heel nauwkeurig op kleine drukveranderingen en blijft de
druk in de spuitleiding (5) constant. Met de
veerdruk is elke spuitdruk in te stellen.

2

3.750 N

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 € 104,95 (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
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Klep gesloten

7

Klep open

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

Een indirect werkende drukregelaar houdt de
druk in de spuitleiding constant.
1 vleugelmoer voor instellen veerspanning
2 veer
3 geleideblok van veer
4 membraan
5 spuit(druk)leiding
6 klep met klepsteel
7 retourleiding
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