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Met de overtopfrees
introduceert Lely
een frees met een
rotor, die tegen de
rijrichting in draait
en de grovere delen
met een rooster uitselecteert en naar
beneden geleidt.

In een jaar tijd is het
aantal landbouwpaarden met 14.329
gedaald tot 122.466
stuks. Het aantal
bedrijven dat paarden gebruikt, is volgens het CBS
gedaald tot 86.000.

Bij het laden van een
accu is beveiliging
tegen sluiting en
overbelasting zinvol.
Een snellader wordt
afgeraden. Wel nuttig is de zuurweger
voor bepaling van
de laadtoestand.

Bij een graandroger
moet de stortput
goed zijn afgedekt,
ventilatoren en
V-snaren moeten
goed zijn afgeschermd en trappen
moeten zijn voorzien
van een leuning.

Meten is weten

September 1965 - Welke machine is

de beste? Om die vragen te beantwoorden
organiseerde het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie (ILR)
groepsbeproevingen. Zo ook voor zes aard-
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appelrooiers met dwarstransporteur. Na de
de verwerking van de metingen blijken drie
rooiers ‘bulletinwaardig’. Aansluitend worden
de resultaten en beoordelingen voorgelegd aan
de fabrikanten en importeurs. Zij bepalen als

laatste schakel of de resultaten en de beoordeling in een bulletin openbaar worden gemaakt.
Uiteindelijk zijn alleen van de bulletins van de
Krakei I-WR en de Amac ZW 1 gepubliceerd.

^

Kooiwielen

Graan zaaien met de centrifugaalstrooier kan goed. Met extra kooiwielen wordt de insporing beperkt.
De diameter van de kooiwielen
moet iets groter zijn dan die van de
luchtbanden.

^

Testen

Bij de opening van de nieuwe testhal
van het ILR op de Oostwaardhoeve in
Slootdorp wordt gedemonstreerd hoe
de verdeling van een centrifugaalstrooier wordt gemeten.

^

Stroomgenerator
Op veel landbouwbedrijven neemt de vraag naar elektrisch vermogen explosief toe. Met een draaistroomgenerator, aangedreven door de aftakas wordt het tekort
aangevuld. Met nadruk wordt gewezen op de veiligheidsvoorschriften.

Meetresultaten opslaan

Schoonblazen met
uitlaatgassen

Bij de groepsbeproeving van eenrijige aardappelrooiers met dwarsafvoer zijn zes merken intensief aan de tand
gevoeld, zowel op lichte als op zware grond. De meetgegevens – over onder meer de gevraagde trekkracht – worden
met draden en kabels overgebracht naar de apparatuur in de meerijdende Landrover.

Zaaizaad mag bij de oogst niet vermengd raken met ander zaad. Voor het schoonblazen van de maaidorser hebben
loonbedrijf Maris en het ILR een flexibele slang op de uitlaat van de motor gemonteerd. Op het eind van de slang zit
een spuitmond met twee handgrepen. Waardevolle tip: gebruik warmtebestendige handschoenen.
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