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VOORWOORD
De laatste jaren is, door de toenemende arbeidsschaarste, op vele bedrijven
gezocht naar vereenvoudiging van het werk bij het binnenhalen van het graan.
Dit maakte het voor de Afdeling Methode-onderzoek Akkerbouw mogelijk
arbeidsstudies te maken van een aantal nieuwe werkmethoden en mede te
werken aan de verdere ontwikkeling daarvan.
In deze ublikatie worden de resultaten weergegeven van 212 arbeidsstudies
van het transport in de graanoogst. Achtereenvolgens worden behandeld de
werkmethoden bij het inhalen van graanschoven en de afvoer van graan en
stro na maaidorsen. W a t het laden, transport en lossen van schoven betreft,
sluit deze publikatie aan bij publikatie no. 30 „Arbeidsmethoden in de graanoogst" door Ir. A. M O E N S en N. HOOGENDOORN, van juli 1955.
Behalve door de heer H. A. SCHAAFSTAL zijn de gegevens voor deze publikatie verzameld door de heren F. J. EDENS, H. VAN ESSEN, P. F. GIESSEN,
B. J. VAN PUTTEN, H. A. DE VRIES en N. HOOGENDOORN. Laatstgenoemde heeft
ook zijn aandeel geleverd aan het gereedmaken van deze publikatie.
Gezien de grote belangstelling voor doelmatige werkmethoden hopen wij,
dat deze publikatie mede in een behoefte zal voorzien.
De Directeur
Ir. H. H. POSTUMA

Wageningen, juli 1961

INLEIDING
Jaarlijks worden in ons land ca. een half miljoen ha graangewassen verbouwd. Het oogsten van deze gewassen werd tot enkele jaren geleden nog
voor 90% op de traditionele wijze uitgevoerd, d.w.z. met de volgende bewerkingen: maaien, ophokken, inhalen en dorsen uit de schuur, mijt of direct
van het veld. De resultaten van een reeds eerder verricht arbeidsonderzoek
naar deze wijze van oogsten zijn vermeld in I.L.R. publikatie no. 30 van juli
1955. Voor vele bedrijven wordt het steeds moeilijker om losse arbeiders aan te
trekken, wat door de hoge lonen bovendien minder aantrekkelijk is. Verder
wordt gestreefd het werk zoveel mogelijk te verlichten, waardoor de zwaardere
arbeid wordt beperkt; om deze redenen hebben nieuwe arbeidsbesparende
werkmethoden dan ook de volle belangstelling.
Op vele bedrijven vormt de graanoogst nog een arbeidstop. Het is dan ook
van belang, dat men de beschikbare mensen, de trekkracht en het materiaal
zo doelmatig mogelijk benut om op deze wijze tot een zo groot mogelijke dagprestatie te komen. Naast een goede organisatie kan men de arbeidstop in de
graanoogst verminderen, óf door vereenvoudiging van de bewerkingen bij de
traditionele methode, of door het inschakelen van een maaidorser.
Op bedrijven waar de maaidorsmethode om technische of economische redenen minder goed past, is het van belang te komen tot vereenvoudiging van de
bewerkingen bij de traditionele methode. Vele mogelijkheden zijn daarvoor
aanwezig, o.a. het laden zonder voerlegger, laadinrichtingen en heffers aan de
trekker en het gebruik van doelmatige werktuigen bij het lossen. Op steeds
meer bedrijven gaat men van deze mogelijkheden gebruik maken.
Om de doelmatigheid van deze vereenvoudigde methoden te onderzoeken
zijn in de jaren 1954—1961 hiervan in totaal 114 arbeidsstudies gemaakt.
Daarbij werden de mogelijkheden tot arbeidsbesparing ten opzichte van de
bestaande methoden nagegaan.
De laatste jaren is men in vele gevallen overgegaan tot de maaidorsmethode; in plaats van het binnenhalen van de schoven komt bij deze methode
graan- en strotransport voor. Door inschakeling van een maaidorser kan een
grotere arbeidsbesparing worden bereikt dan door vereenvoudiging van de traditionele oogstmethode; hiertegenover staat evenwel een grotere investering.
Ter compensatie van de daardoor hogere werktuigkosten is het bereiken
van een zo groot mogelijke arbeidsbesparing een eerste vereiste. Daar bij de
maaidorsmethode ca. 70% van de tijd nodig is voor de afvoer van graan en
stro, moeten vooral deze werkzaamheden zo doelmatig mogelijk worden uitgevoerd. Vele mogelijkheden zijn daartoe aanwezig. Van de afvoer van graan en
stro na maaidorsen zijn in totaal 98 arbeidsstudies gemaakt. De resultaten
hiervan zijn eveneens in deze publikatie vermeld.

HOOFDSTUK I

LADEN V A N S C H O V E N Z O N D E R V O E R L E G G E R
Eén van de mogelijkheden om bij het laden van graanschoven arbeidsbesparing te bereiken is het werken zonder voerlegger(s) op de wagen. Bij deze
werkmethode wordt uitsluitend door de opsteker(s) geladen, die de schoven
naast het opsteken tevens zo goed mogelijk met de vork op de wagen stapelen.
Hierdoor1 wordt bij toepassing van deze laadmethode per man een belangrijk
hogere prestatie bereikt.
W o r d t zonder voerlegger(s) geladen, dan is bij normaal werk de laadhoogte
beperkt tot ca. 2,75 m vanaf de grond. Het aantal schoven dat bij deze methode
per vracht kan worden geladen, is dan ook afhankelijk van de oppervlakte en
de hoogte van de laadvloer. Worden de schoven op de wagen tot een grotere
hoogte dan 2,75 m gestapeld, dan vraagt het laden extra tijd; dit is bovendien
vermoeiend, terwijl er kans bestaat op verlies van schoven tijdens het transport.
In verband hiermede verdient een zo groot en zo laag mogelijke laadvloer aanbeveling. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden worden voor deze laadmethode twee typen landbouwwagens gebruikt.

NORMALE LANDBOUWWAGENS

De meest gebruikte landbouwwagens hebben een lengte van 3,50 — 5,00 m,
een breedte van 1,80 — 2,00 m en een laadvloerhoogte van 0,80 — 1,10 m.
Bij deze wagens kan men op eenvoudige wijze de laadvloeroppervlakte vergroten door het uitklappen van de zijschotten; hierdoor wordt de laadvloer ca.
60 cm breder, zodat per vracht meer schoven kunnen worden geladen.
Voor het laden zonder voerlegger(s) is het noodzakelijk dat de wagens aan
de voor- en achterzijde oogsthekken hebben; de breedte hiervan moet zijn aangepast aan de totale breedte van de laadvloer. Bovendien moeten de wagens,
omdat het opsteken voor de wind de meest juiste methode is, aan die zijde waar
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Afb. 1
Normale landbouwwagen,
ingericht voor het laden
zonder voerlegger

niet geladen wordt, zijn uitgerust met een zijhek of zijnet. Een zijnet geeft een
minder goede steun voor de schoven, terwijl soms breuk optreedt; een zijhek
verdient dan ook de voorkeur. Door de wisselende omstandigheden bij het
lossen moet het zijhek of -net aan beide zijden van de wagen kunnen worden
geplaatst.
W o r d t zonder voerlegger(s) op deze wagens geladen dan is het aantal schoven per vracht beperkt. Voor gebieden met grote transportafstanden is dit een
bezwaar. Een mogelijkheid om een groter aantal schoven op dezelfde oppervlakte te kunnen meenemen is, dat één der opstekers de laatste schoven op de
wagen stapelt. Dit drukt echter de prestatie behoorlijk en is alleen mogelijk
wanneer met 2 opstekers bij een wagen wordt gewerkt.

OOGSTWAGENS MET EEN LAGE LAADVLOER

Naast de normale landbouwwagens heeft men voor deze laadmethode oogstwagens geconstrueerd met een lengte van 4,00—6,00 m en een breedte van
2,60—2,75 m. Deze wagens hebben aan de voor- en achterzijde oogsthekken,
evenals een zijhek of -net aan één zijde van de wagen.
Om een zo groot mogelijk aantal schoven te kunnen laden is de laadvloerhoogte 0,40—0,60 m, waardoor deze oogstwagens niet onder alle omstandigheden voor andere transportwerkzaamheden kunnen worden gebruikt. Voor
bedrijven met overwegend graanteelt, bijv. Noord-Gronmgen, vormt dit geen
groot bezwaar.
Wagens met een lengte groter dan 5,00 m moeten in het midden een tussenhek hebben. Dit is noodzakelijk omdat de vrachten, in verband met de grote
lengte, in twee gedeelten moeten worden gelost: eerst de voorste helft en dan
de achterste helft of omgekeerd. W o r d t bij het lossen voor de normale transporteur of blazer een vrijwel horizontale hulptransporteur in de lengterichting
langs de wagen geplaatst, dan is dit tussenhek niet nodig.
Bij het laden zonder voerlegger(s) varieert het aantal schoven per vracht bij
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deze wagens naar de lengte van de laadvloer. Ook kunnen onder bepaalde omstandigheden de laatste schoven door één der opstekers worden gestapeld,
waardoor een groter aantal schoven per vracht kan worden geladen. Laden met
voerlegger(s) op dit soort wagens kan niet worden aanbevolen, omdat naast een lagere prestatie per man spoedig een te groot aantal schoven per vracht wordt geladen. Het draagvermogen is hierop niet berekend.
Het aantal schoven dat per vracht, zowel bij normale
landbouwwagens als bij oogstwagens, onder verschillende omstandigheden kan worden geladen, is weergegeven
in afbeelding 3. Hierbij is uitgegaan van een maximale
laadhoogte van 2,75 m en schoven met een lengte van
1,20—1,30 m en een omtrek bij de band van 0,70—0,75
m.

Laadvorken
Voor het laden van graanschoven worden drie typen
vorken gebruikt. Type A heeft een tandlengte van ±
17 cm met een onderlinge afstand tussen de tanden van
± 10 cm; door de geringe onderlinge afstand van de
tanden haakt de vork bij het opsteken gemakkelijk achter de touwband van de schoof, hetgeen hinderlijk is.

Afb. 4 Vork voor het laden van graanschoven; type C

Type B heeft een tandlengte van ± 3 0 cm met een onderlinge afstand tussen
de tanden van ± 1 5 cm. Een nadeel van dit type vork is, dat men door de grote
tandlengte gemakkelijk in een onderliggende schoof steekt.
Om de bezwaren van deze beide modellen te ondervangen is speciaal voor
het laden van graanschoven een nieuw type vork ontwikkeld (type C) met de
volgende afmetingen:
tandlengte: 17 cm
onderlinge afstand van de tanden: 15 cm
bevestiging vork/steel: met een pen, lange bus van 30 cm en dop
steellengte: 165 cm.
De werkmethode bij laden zonder voerlegger (s)
Bij het laden van schoven zonder voerlegger(s) worden in de praktijk twee
werkmethoden toegepast. Naast het reeds genoemde laden van één zijde kennen we ook het laden van twee zijden. Zijn de schoven normaal opgehokt dan
staan de hokrijen op 7,50—8,00 m van elkaar. Wordt nu van twee zijden
geladen, dan moeten de opstekers met de schoven over een afstand van
2,50—3,00 m naar de wagen lopen, waardoor het laden extra tijd vraagt en
meer vermoeiend is. Om dit te voorkomen worden soms bij het ophokken steeds
twee rijen op een onderlinge afstand van 2,50—3,00 m van elkaar geplaatst;
tijdens het laden rijdt men dan met de wagen tussen beide hokrijen door. De
arbeidsbesparing die hierdoor bij het laden wordt verkregen, weegt evenwel
niet op tegen de extra tijd die aan het ophokken moet worden besteed. Een
ander nadeel is dat een gedeelte van de schoven tegen de windrichting in moet
worden opgestoken; bij sterke wind is dit vrijwel onmogelijk. Daarom moet ook
deze methode als minder doelmatig worden gekwalificeerd.
Het meest doelmatig is laden aan één zijde van de wagen. Bij het ophokken
heeft men dan geen extra werk, terwijl tijdens het laden steeds met de windrichting mee kan worden gewerkt.

Afb. 5
Een minder goede stapeling van de schoven op
de wagen

Bij het laden aan één zijde van de wagen worden in de praktijk de schoven
op verschillende manieren gestapeld. Veel voorkomend is de methode waarbij
men begint met het leggen van 2 à 3 lagen schoven op de buitenzijde van de
laadvloer, aan de kant waar de opsteker werkt. Deze schoven komen met het
stoppeleinde naar buiten te liggen. Vervolgens worden in het midden van de
laadvloer en tegen het zijhek zoveel mogelijk schoven, zowel in de lengte- als
in de breedterichting van de wagen, met de vork gestapeld. Op dezelfde wijze
wordt de vracht daarna verder geladen. Tenslotte wordt nog één laag in de
breedterichting van de wagen gestapeld voor het vastleggen van de schoven.
Bij deze methode van stapelen ligt het merendeel van de schoven door elkaar.
Door elkaar liggende schoven maken het lossen moeilijker, vandaar dat dit een
minder goede methode is.

De goede wijze van stapelen bij het laden van schoven zonder

voerlegger(s)

Bij het laden zonder voerlegger is het van belang de schoven zo te stapelen,
dat later het lossen (afsteken) eveneens vlot kan gebeuren. Een goede methode
van stapelen, wanneer men met een blazer of transporteur lost, is de volgende:
Men begint met het leggen van een laag schoven tegen het zijhek; deze
worden met het stoppeleinde naar de buitenzijde van de wagen, schuin naar
voren en schuin naar achteren, gelegd (zie afb. 6). Hierna legt men op dezelfde
wijze de volgende lagen, totdat de stoppeleinden van de schoven iets boven het
zijhek uitsteken. Naarmate meer lagen gelegd zijn komen de schoven steeds
meer met het stoppeleinde naar boven en het areneinde naar beneden op de
wagen (zie afb. 7 en 8).
Vervolgens wordt de kantlaag, aan de zijde waar de opsteker werkt, tot
boven toe in één keer opgezet, waarbij geleidelijk ook het middelste gedeelte
van de wagen wordt volgestapeld (zie afb. 9).

Afb. 6
Wijze waarop de eerste
schoven worden gestapeld
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Afb. 7
De tegenoverstaande zijde
wordt eerst zover mogelijk opgezet

Afb. 8
De tegenoverstaande zijde is
nu voldoende ver vol gestapeld
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Afb. 9
Aan de zijde waar de opsteker
staat worden de buitenste
schoven met het stoppeleinde
naar buiten gelegd
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Tenslotte wordt nog een laag schoven in de breedterichting midden over
het voer gelegd als sluitlaag. Door de schoven op de hier beschreven wijze te
laden (zie afb. 10) gaat het lossen veel gemakkelijker dan bij door elkaar liggende schoven.

Afb. 10
Ligging van de schoven op
de wagen die geladen is zonder voerlegger

Voor deze wijze van stapelen is het gewenst dat de laadvloer van de wagen
verbreed is tot ± 2,60 m. Dit is te bereiken door de zijborden uit te klappen.
Een bezwaar van deze stapeling is dat betrekkelijk weinig verband in de vrachten wordt verkregen, waardoor bij grote transportafstanden kans bestaat op
verlies van schoven. Om dit te voorkomen kan bij het opsteken de hier beschreven wijze van stapelen ook in twee of drie gedeelten worden toegepast.
Wanneer de graanschoven met behulp van een hijsinrichting worden gelost,
dient de stapeling meer laagsgewijze te geschieden, zulks om verband in de
bundels te houden. Bij de behandeling van het lossen met een hijsinrichting
(blz. 18) wordt hierop teruggekomen.
Bijkomende handelingen bij het laden
Tijdens het laden moet de wagen regelmatig worden verplaatst; de benodigde
tijd hiervoor wordt voor een groot deel bepaald door de soort trekkracht.
W o r d t met paarden gewerkt dan varieert de totale verplaatstijd van 0,5—1,5
minuten per 100 schoven. Deze variatie ontstaat door het al of niet tijdig aanzetten en de meer of mindere gewilligheid van de paarden. Normaal vraagt het
verplaatsen, wanneer de leidsels aan de wagen zijn vastgezet, 1,0 min/100
schoven.
Staat tijdens het laden een trekker voor de wagen dan vraagt het verplaatsen 2,0 min/100 schoven. Deze hogere verplaatstijd wordt veroorzaakt doordat
de opsteker, eventueel één van beide opstekers, voor elke keer verplaatsen op
en van de trekker moet stappen. Dit is niet nodig wanneer de trekker vanaf de
zijkant kan worden bediend. Hierdoor vraagt het verplaatsen van de wagen
dan geen extra tijd ten opzichte van het gebruik van paarden.
12

Wanneer de bestuurder tijdens het laden op de trekker blijft zitten, kost het
verplaatsen van de wagen 0,5 min/100 schoven, waarbij echter wel moet
worden bedacht, dat dit een extra man kost. Behalve het verplaatsen van de
wagen komen nog andere handelingen bij het laden voor. Hiertoe wordt het
vastzetten van de leidsels aan de wagen, het pakken van de vork en het uitklappen van het zijschot gerekend. De tijd voor deze werkzaamheden bedraagt
ca. 1,0 min/vracht; wordt met een hijsinrichting gelost, dan komt hierbij de
tijd voor het uitleggen van de netten.
Bij gebruik van één net per wagen vragen dan deze handelingen normaal
1,7 min/vracht; bij twee netten per wagen 2,6 min/vracht.
Verwisselen van wagens
Dit komt voor wanneer een tussenrijder aanwezig is, die de volle wagens met
een trekker of paarden naar huis brengt en de lege wagens mee terugneemt
(werken in lopend span). Bestaat het verwisselen uit het plaatsen van de paarden van de volle voor de lege wagen en het rijden over 15 m naar het eerste
hok, dan vraagt dit ca. 0,9 min/vracht.
Moet de opsteker tevens de tussenrijder helpen met aankoppelen van de
volle wagen aan de trekker, dan vraag het verwisselen 1,3 min/vracht. W o r d t
bij het laden met 2 opstekers gewerkt, dan is de meest doelmatige methode die,
waarbij de ene opsteker de tussenrijder helpt en de andere opsteker de paarden
verwisselt.
In afb. 11 is een overzicht gegeven van de laadtijd in manminuten per
vracht, zowel bij laden met, als zonder voerlegger. Bij deze vergelijking is steeds
uitgegaan van hetzelfde aantal schoven per vracht. Trekkracht bij het laden:
2 paarden.
Uit deze grafiek blijkt, dat, wanneer zonder voerlegger(s) wordt gewerkt, het
aantal manminuten per vracht aanmerkelijk kleiner is dan bij laden met voer-
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Laadtijd in manminuten per vracht bij het laden met en zonder voerlegger
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legger (s). Hierdoor kan bij toepassing van deze laadmethode een arbeidsbesparing van ± 5 0 % worden bereikt ten opzichte van het laden met voerlegger(s). In de praktijk is over het algemeen de arbeidsbesparing ca. 40 à 45%.
Dit komt doordat bij het werken zonder voerlegger(s) het aantal schoven per
vracht meestal geringer is dan bij het laden met voerlegger(s).
In deze vergelijking komt tevens naar voren dat het werken met twee opstekers bij één wagen minder doelmatig is; de oorzaak hiervan is dat de bijkomende handelingen dan relatief meer tijd vragen. Zijn voldoende wagens en paarden beschikbaar dan verdient het aanbeveling met twee span, elk met één
opsteker, bij het laden te werken. Vanzelfsprekend dient het laden te worden
bezien in de gehele organisatie; daarover echter verderop meer.
Het lossen van zonder voerlegger(s) geladen vrachten
Het lossen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Bij het onderzoek is daarom naast de wijze van lossen, vanaf de wagen of vanaf de grond,
onderscheid gemaakt tussen het gebruik van een transporteur of blazer en het
gebruik van een hijsinrichting met netten.
Lossen vanaf de wagen met behulp van een transporteur of blazer
Het toepassen van de juiste werkmethode bij het laden zonder voerlegger(s),
waarbij de schoven door de opsteker(s) laagsgewijze met de vork op de wagen
worden gestapeld, verdient voor het lossen de voorkeur. Hierbij heeft men dan
geen hinder van door elkaar liggende schoven. De bovenkant van de inwerpbak
is bij blazers ±1,80 m en bij vele oudere typen graantransporteurs 1,50—2,00
m. Dit heeft tot gevolg dat bij lage oogstwagens een groter deel van de schoven
moet worden omhoog gestoken. Tijdens het onderzoek bleek dat door deze
grotere afsteekhoogte en de door elkaar liggende schoven bij het lossen een capaciteitsdaling optrad ten opzichte van het lossen van schoven die laagsgewijze op een normale wagen waren geladen (14—21%).

Afb. 12
Gr.iantransporteur met
hoge inwerpbak
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Afb. 13
Bestaande transporteur met verlaagde
inwerphoogte
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Om de bezwaren van deze hoge inwerpbak te ondervangen heeft men op een
aantal bedrijven de bestaande transporteur van kleinere wielen voorzien en de
steunarmen mr,.kort; na deze ombouw was de inwerphoogte 0,80 m. Door deze
verlaging van de transporteur wordt de opvoerhoogte geringer, hetgeen voor
bepaalde bedrijven bezwaarlijk kan zijn.
Bij gebruik van deze verlaagde transporteur werd bij het lossen van oogst-

Afb. 14
Moderne transporteur met
gunstige inwerphoogte
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wagens geladen zonder voerlegger (s), geen capaciteitsdaling meer gevonden ten
opzichte van het lossen van normale wagens met ± 1,00 m laadvloerhoogte
en geladen met voerlegger(s), op een transporteur met een hoogte van 1,50—
2,00 m. Dit geldt eveneens voor transporteurs die normaal reeds een geringe
inwerphoogte hebben.
Voor blazers zijn tot nu toe nog geen mogelijkheden aanwezig om de inwerphoogte te verlagen.
Oogstwagens met een lengte groter dan 5,00 m moeten bij gebruik van een
transporteur of blazer in twee gedeelten worden gelost, eerst de voorste helft
en daarna de achterste helft of omgekeerd; daartoe moeten deze wagens tijdens het lossen eenmaal worden verplaatst. Omdat dit vaak alleen door de
afsteker in handwerk moet gebeuren, is dit verplaatsen een minder aangenaam
en zwaar werk.
Om dit tussentijds verplaatsen te voorkomen kan een vrijwel horizontaal
staande transportband van 3,50 m lengte, vóór de transporteur worden geplaatst. Deze transportband, die aangedreven wordt door een afzonderlijke
% pk elektromotor, wordt tijdens het lossen in de lengterichting langs de wagen geplaatst en brengt de schoven op de normale transporteur.

Afb. 15
Transportband in de lengterichting langs de wagen

Bij gebruik van een dergelijke transportband is het mogelijk wagens met een
lengte groter dan 5,00 m zonder tussentijds verplaatsen te lossen; door de opstelling langs de wagen hoeft men de schoven slechts over een geringe afstand
met de vork te verplaatsen.
W o r d t met een blazer gewerkt dan is toepassing van deze transportband
eveneens mogelijk.
In tabel no. 1 wordt een overzicht gegeven van de effectieve tijd voor het
lossen van schoven, geladen zonder voerleggers(s), met verschillende hulpmiddelen. Voor het lossen van schoven, geladen met voerlegger(s), bedraagt
de normtijd bij gebruik van een transporteur 4,6 min/100 schoven en bij gebruik van een blazer 5,0 min/100 schoven.
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TABEL 1. Lossen van schoven, effectieve tijd in manmin/100 schoven; gewicht per schoof
3.5—4,0 kg
Hoogte van de
inwerpbak in cm

Werktuig

180
80
120
180

Transporteur
Transporteur
Idem met horizontale band
Blazer

Afsteektijd in min
per 100 schoven

Relatief

5,4
4,3
4,4
6,3

100
80
82
117

Bijkomende handelingen
Naast het afsteken van de schoven komen bij het lossen bijkomende werkzaamheden voor, zoals de voorbereiding voor het lossen, het nawerk na het
lossen en eventueel het tussentijds verplaatsen van de wagen.
De voorbereiding voor het lossen bestaat uit het bijplaatsen van de wagen
met de trekker, het aanzetten van de motor en het op de wagen klimmen van de
afsteker. De tijd voor deze voorbereiding bedraagt normaal ca. 1,5 min/vracht.
Tot het nawerk bij het lossen behoort het vegen van de wagen, het invorken
van losse halmen en van de transporteur of blazer gevallen schoven, het uitschakelen van de motor en het wegduwen van de lege wagen. Dit nawerk
vraagt ± 2 , 5 min/vracht.
Wagens met een lengte groter dan 5,00 m moeten soms tijdens het lossen
eenmaal worden verplaatst; dit gebeurt dan meestal in handwerk door de afsteker. De hiervoor benodigde tijd is afhankelijk van de afstand waarover de
wagen moet worden verplaatst. Bij een afstand van 3 m is hiervoor ± 0 , 8 min/
keer nodig.
In afbeelding 16 wordt een overzicht gegeven van de benodigde tijd voor het
lossen van schoven, geladen met en zonder voerlegger(s), bij gebruik van verschillende hulpmiddelen. Steeds is hierbij uitgegaan van hetzelfde aantal schoven/vracht.
Werkverdeling bij het lossen: één afsteker op de wagen en twee personen in
het vak.
manmin/
vracht

manmin/
vracht

Transpo r t e u r
—

geLoden met voerlegge (s)
geladen zonder voerlegger(s)

Blazer
— geladen met voerLegger(s)
. geladen zonder voerlegger(s)

/
,'
,'
,' / '
,** /,'
inwerphoogte

'/y/

Ss'

1,80m
* '/y1,80 m - — <
0,80m-""^

100
200
300
aantal schoven/vracht

100
200
300
aantal schoven/vracht

500

Afb. 16 Benodigde tijd voor het lossen van schoven, geladen met en zonder voerlegger(s), in
manminuten per vracht
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Uit dit overzicht blijkt, dat, wanneer de vrachten zijn geladen zonder voerlegger(s) en zodanig dat de schoven door elkaar liggen het lossen meer tijd
vraagt. Zowel bij gebruik van een transporteur, inwerphoogte 1,50—2,00 m, als
bij een blazer, inwerphoogte 1,80 m, moet dan op een daling van de loscapaciteit
worden gerekend. Dit kan worden voorkomen, of door toepassing van een
juiste methode van stapelen van de schoven op de wagen en/of door verlaging
van de inwerphoogte van de transporteur tot 0,80 m. Hetzelfde geldt voor het
gebruik van een horizontale transportband voor de normale transporteur; hierbij heeft men bovendien het voordeel dat tussentijds verplaatsen van wagens,
met een lengte groter dan 5,00 m bij het lossen niet meer nodig is. W o r d t bij
het lossen met een blazer gewerkt, dan is verlaging van de inwerphoogte niet
mogelijk.
Lossen vanaf de wagen met behulp van een hijsinrichting
In grote schuren wordt voor het lossen van graanschoven wel gebruik gemaakt van een hijsinrichting. Bij toepassing van deze losmethode worden vóór
het laden van de schoven één of twee netten op de wagen uitgelegd. Deze bestaan bij de oudere typen hijsinrichtingen uit twee gedeelten, ieder van twee
dwarsbalken die onderling door vier staaldraden zijn verbonden. In de praktijk komt hierdoor soms verwarring van de staaldraden voor. Deze netten worden in de lengterichting op de wagen uitgelegd. De beide delen worden aan
elkaar gekoppeld door een palvergrendeling op de dwarsbalken; het voordeel
hiervan is dat de schoven bij het lossen zeer goed over het vak worden gespreid.
Tegenwoordig bestaan de netten uitsluitend uit touwen. Deze worden op
enige afstand naast elkaar in de breedte- of lengterichting over de wagen gelegd en bij het lossen aan een hijsbalk bevestigd. Deze netten hebben een grote
soepelheid, terwijl verwarring praktisch niet voorkomt; de schoven komen daarentegen voor het merendeel op één plaats in het vak. Op één net kunnen
± 1 5 0 à 175 schoven worden gestapeld. Bij het werken zonder voerlegger(s)
kan per wagen van 3,50—4,00 m lengte slechts één net worden gebruikt, omdat
het uitleggen van twee netten boven elkaar bij deze laadmethode moeilijk uitvoerbaar is.
Wil men per vracht een groter aantal schoven laden, dan is het nodig dat
wagens van 6,00—7,00 m lengte worden gebruikt. Hierop worden dan twee
netten achter elkaar uitgelegd, waarbij een hekwerk in het midden op de wagen
zorgt voor een afscheiding.
Het stapelen van de schoven op de wagen gebeurt als volgt: Men begint
met het leggen van enkele lagen schoven, dwars op de touwen, tegen het zijhek.
Hierna worden op dezelfde manier enkele lagen schoven, aan de zijde waar
de opsteker werkt, met de vork op de wagen gestapeld. Vervolgens legt men
in het midden van de wagen een laag schoven over dit gedeelte van het voer
als sluitlaag. Op deze wijze wordt de vracht in drie of vier gedeelten geladen;
per vracht kunnen dan ± 300—350 schoven worden geladen.
De netten worden met een stationair opgestelde motor of met een trekker,
tot in de nok van de schuur opgetakeld en daarna horizontaal, via een railsysteem verplaatst tot boven het vak. De bediening van een hijsinrichting
vraagt vakbekwaam personeel.

Afb. 17
Lossen met een hijsinrichting met netten

¥%pr

Het gebruik is alleen mogelijk in schuren met een voldoende sterke kapconstructie; de ruimte tussen de bovenste dwarsbalk en de nok van de schuur
moet minimaal 3,25—3,50 m zijn, om stagnatie bij het horizontale transport
zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de oogst moet men in de schuur de
beschikking hebben over een leeg vak waarin de wagens kunnen worden geplaatst of een opening in de buitenmuur en een verlengde rail in de nok, zodat
men de wagens buiten de schuur kan houden.
In totaal wordt bij de bediening van de hijsinrichting meestal met één of
twee personen gewerkt, waarbij de volgende werkverdeling voorkomt.
A. 1persoon bedient de hijsinrichting en 1of 2 personen zijn constant in het
vak voor het stapelen.
Bij deze methode wordt vaak door de persoon die de 'hijsinrichting bedient
een ladder gebruikt bij het aankoppelen van de netten; een bezwaar hiervan is
dat deze ladder steeds moet worden verplaatst. Doelmatiger is het om op de
losplaats aan weerszijden van de wagen een rij stropakken te plaatsen. Hierop
staande kan men dan de netten aankoppelen.
B. 1 persoon bedient de hijsinrichting, terwijl de tweede persoon afwisselend
helpt met het aankoppelen van de netten en het stapelen van de schoven.
Bij het aankoppelen geeft de persoon naast de wagen de hijstouwen aan de
persoon op de wagen, waarna het net aan de takel of hijsbalk wordt bevestigd.
Bij deze werkverdeling is de lostijd per vracht lager. Een bezwaar is dat de
tweede persoon steeds op en van het vak moet klimmen. Wordt met twee netten
per wagen gewerkt, dan ontstaat voor deze persoon bovendien een aanzienlijke
wachttijd tijdens het optakelen van het eerste net.
Voor het stapelen van de schoven zijn meestal één of twee personen aanwezig, afhankelijk van de gevolgde laadmethode en de grootte van de vakken.
W o r d t met één opsteker geladen dan kan bij het stapelen, in vakken tot
een tasoppervlakte van ± 4 0 m2, met één persoon worden volstaan. Bij het
werken met twee opstekers bij het laden zijn voor het stapelen ook twee personen nodig.
19

Van de beide werkmethoden bij de bediening van de hijsinrichting wordt
in afbeelding no. 18 een overzicht gegeven van de benodigde lostijd per
vracht, zowel bij gebruik van één als twee netten per wagen. Hierbij is uitgegaan van twee transportafstanden, nl. 10 en 30 meter horizontaal transport en
een hijsinrichting waarvan de netten bestaan uit touwen, die over de wagen zijn
uitgelegd. De hier gegeven tijden zijn de totaal benodigde tijden voor de volgende handelingen: wagen in het vak plaatsen, net(ten) aan- en afkoppelen,
hijsinrichting bedienen en wagen uit de schuur rijden.

min/
vracht

Horizontaal transport

Horizontaal t r a n s p o r t

min/
vracht

10 m .

D

1 net/wagen

Di' 50 à 175 schoven

\

1 net/wagen
150 à 175 schoven
2 netten/wogen
300 à 350 schoven

2 netten/wagen
300 à 350 schoven

1 persoon

30 m

ï

2 personen

1 persoon

Afb. 18 Benodigde werktijd bij het lossen met behulp van een hijsinrichting, exclusief het
stapelen van de schoven in het vak.

Vergeleken met één persoon als bediening bij de hijsinrichting blijkt, zowel
met één als twee netten per wagen, dat het werken met twee personen slechts
een zeer geringe daling van de lostijd geeft. Dit wordt veroorzaakt doordat de
tweede persoon alleen met het aankoppelen van de netten kan helpen. Daar
bovendien deze persoon steeds op en van het vak moet klimmen, moet deze
methode als minder doelmatig worden gekwalificeerd. Door het gebruik van
een hijsinrichting kan bij het lossen, ten opzichte van een transporteur of blazer,
een aanzienlijke arbeidsbesparing (35—55%) worden bereikt; bovendien wordt
een belangrijke verlichting van het werk verkregen.
Lossen vanaf de grond met behulp van een blazer
Deze methode van lossen werd in de zomer van 1960 op een bedrijf in Groningen toegepast. De oorzaak hiervan was dat voor het laden zonder voerlegger(s), door het ontbreken van paarden op dit bedrijf, speciale tweewielige
trekkerwagens werden gebruikt. Deze wagens hebben een lengte van ±5,50 m,
een breedte van ±1,85 m en een hoogte van 0,30 m. Op deze wagens, waarvan de laadbak geheel binnen de wielen ligt, zijn aan beide zijkanten hekken geplaatst met een hoogte van 0,85 m.
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Afb. 19
Tweewielige trekkerwagens voor het laden zonder voerlegger (s)

Om het tijdrovende omspannen te voorkomen werden deze wagens met behulp van een touw op de losplaats leeggetrokken; bovendien kon hierdoor bij
het binnenhalen van de graanoogst met slechts twee wagens worden volstaan.
Voor toepassing van deze methode zijn twee trekkers noodzakelijk, waarbij
achter iedere trekker één wagen is gekoppeld.
Bij het laden wordt met twee personen gewerkt, die ieder hun eigen wagen
laden en de vracht naar de boerderij brengen. Afhankelijk van de transportafstanden kunnen tot 400 à 450 schoven per vracht worden geladen. De mogelijkheid is aanwezig dat één persoon het laden en de tweede persoon het
transport verzorgt. Voor het leegtrekken van de wagens wordt een touw van
± 16 m lengte, waaraan aan één zijde een sluiting van een hangketting is bevestigd, gebruikt. De helft hiervan wordt vóór het laden van de achterzijde
naar de voorzijde op de bodem van de wagen uitgelegd; de andere helft wordt

Afb. 20
Blazer uitgerust met een
draaibare transportband.
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op de achterzijde van de trekker gehangen. Om te lossen wordt deze helft over
de vracht geslagen, de beide einden met de sluiting gekoppeld en om een in de
grond geslagen pen gelegd. Door het vooruitrijden met de trekker wordt de
vracht dan van de wagen op de grond getrokken, waardoor de schoven enigszins
over de losplaats worden verspreid. Hierop is de op dit bedrijf gebruikte blazer,
aandrijving 6 pk elektromotor, aangepast met een afzonderlijke transportband,
lengte 3,50 m en breedte 0,80 m. Door een draaibare bevestiging aan de blazer
heeft men deze transportband altijd in de directe omgeving van de op de grond
liggende schoven.
Naast het gebruik van een blazer kan deze wijze van lossen ook met een
transporteur worden uitgevoerd, mits deze hieraan is aangepast.
In afbeelding 21 wordt tenslotte een overzicht gegeven van de benodigde tijd
voor het lossen met een blazer van vrachten, geladen met en zonder voerlegger(s). Steeds is hierbij uitgegaan van hetzelfde aantal schoven/vracht. Werkverdeling bij het lossen: één afsteker en twee personen in het vak.
min/
vracht

= met voerlegger geladen vrachten
= zonder
= van wagen getrokken vrachten

Afb. 21.
Benodigde werktijden in minuten per
vracht voor het lossen met behulp van
een blazer van vrachten, geladen met en
zonder voerlegger(s)

100

200
300
schoven/vracht

Uit dit overzicht blijkt dat, wanneer zonder voerlegger(s) bij het laden wordt
gewerkt, het lossen vanaf de grond, mits de blazer hierop is aangepast, zelfs
minder tijd vraagt dan het lossen vanaf de wagen. Dit komt door de lage inwerphoogte van de transportband en de geringe afstand waarover de schoven
zijdelings verplaatst behoeven te worden.
Tijdens het onderzoek was de capaciteit van de blazer beperkt als gevolg
van een te lichte elektromotor. Door montage van een 10 pk motor kan de
loscapaciteit mogelijk nog iets worden opgevoerd.
Het afsteken van de schoven vanaf de grond op de transportband bleek hier,
wat de capaciteit betreft, het meest gunstig.
Organisatieschema's voor de methoden laden zonder

voerlegger(s)

Bij het werken in lopend span moeten het laden en lossen zo goed mogelijk
op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat de tijd per vracht voor deze werkzaamheden ongeveer gelijk moet zijn. Alleen hierdoor is het mogelijk met de
beschikbare mensen een maximale dagcapaciteit te bereiken.
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Aan de hand van de uitkomsten bij het laden en lossen wordt in tabel 2 een
overzicht gegeven van de verschillende combinaties van methoden van laden
en lossen. Gegeven wordt hier de normale dagprestatie in ha en het benodigde
aantal manuren per ha. Bij de berekening is uitgegaan van:
• een werkdag van 9 uren,
• een gewas tarwe met 2800 schoven à 3,5 kg per ha,
• bij gebruik van een blazer of transporteur vrachten van respectievelijk 200,
300 en 450 schoven; bij gebruik van een hijsinrichting met netten vrachten
van 175 en 350 schoven,
• transportafstand van 500 en 1500 m,
• een toeslag van 10% op de benodigde tijd voor noodzakelijke controle, werkinstructie en persoonlijke verzorging,
• een snelheid voor het transport met de trekker van gem. 9 km/uur. Deze
snelheden kunnen worden bereikt, wanneer de wegen in behoorlijke conditie
verkeren.
Wanneer de tussenrijder overschot aan tijd heeft, is gerekend dat hij helpt
laden of lossen al naar gelang het in de werkverdeling het beste past. Van de
volgende methoden wordt een overzicht gegeven:
A. op het land één opsteker zonder voerlegger, één tussenrijder met een trekker
en in de schuur één afsteker op de transporteur en twee personen in het vak.
B. op het land twee opstekers — zonder voerlegger(s);
overigens als methode A.
C. één opsteker zonder voerlegger op het land, één tussenrijder met een trekker die tevens de netten in de schuur met een hijsinrichting in het vak lost
en één persoon die de schoven stapelt.
D. twee opstekers zonder voerlegger(s) op het land; twee personen in het vak
voor het stapelen; overigens als methode C.
TABEL 2. Overzicht van de normale dagprestatie en het benodigde aantal manuren bij enkele
methoden van laden en lossen
Methode

Aantal
personen

Aantal
schoven/vracht

Dagprestatie in ha
500 m
1500 m

Manuren per ha
500 m
1500 m

A
A
A

5
5
5

200
300
450

2,5
2,9
3,4

1,6
2,1
2,7

17,7
15,6
13,3

28,2
21,4
16,9

B
B
B

6
6
6

200
300
450

3,4
4.1
5,1

1,6
2,3
3,6

15,8
13,1
10,6

33,9
23,0
15,0

C
C

j

3

175
350

2,0
2.4

1,4
1,9

13,3
11,3

17,8
13,2

D
D

5
5

175
350

2,6
3,1

1,6
2,4

17,6
14,6

27,3
18,8

Met alle hier gestelde methoden blijken goede capaciteiten bereikbaar; vooral methode C is gunstig omdat hier met slechts drie personen nog een behoorlijke dagcapaciteit kan worden bereikt.
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HOOFDSTUK II

T R A N S P O R T M E T H E F F E R S AAN D E T R E K K E R
Op een aantal bedrijven wordt, ter vereenvoudiging van de bewerkingen
in de graanoogst, het laden en transport van de schoven met de trekker uitgevoerd. Deze is hiertoe, of alleen aan de achterzijde, of zowel aan de voorzijde
als aan de achterzijde voorzien van heffers, die hydraulisch of mechanisch van
de grond worden gelicht. Deze heffers bestaan uit een hoofdbalk waarop, om
te voorkomen dat de schoven naar achteren glijden, een verticaal steunhek is
geplaatst. Loodrecht op deze hoofdbalk zijn een aantal naast elkaar liggende
tanden gemonteerd. Om zijdelings afvallen van de schoven te voorkomen, zijn
bij de meeste heffers op ±0,50 m boven de buitenste tanden twee steunarmen
aangebracht.
Bovendien zijn heffers voor schelven of ruiters soms voorzien van een klem
die door de slag van de heffer op en neer wordt bewogen. Hierdoor verkrijgt
men bij het opnemen een voldoende doorlaat onder de klem; bij het transport
drukt deze klem op de schelven of ruiters en geeft daardoor steun. Bij het binnenhalen wordt het laden en transport van de schoven, afhankelijk van de
transportafstand en de gebruikte werktuigen, door één of twee personen uitgevoerd. Op het land worden de hokken, schelven of ruiters met de heffer
opgenomen en daarna met dezelfde trekker naar de schuur of dorsmachine gereden. Bij de losplaats laat men de heffer op de grond zakken en worden de
schoven door achter- of vooruitrijden gelost.
Voor diverse typen hokken, gewone hokken, schelven of ruiters, worden
verschillende heffers gebruikt.
Hokken
Voor gewone hokken worden de heffers tot nu toe slechts aan één zijde
van de trekker bevestigd, of aan de hydraulische hefinrichting óf aan een voorlader. Het aantal schoven dat per keer kan worden meegenomen hangt geheel
af van de grootte van deze heffers en het type hok.
De normaal in de handel zijnde heffers hebben 6 tanden met een lengte van
2,25 m en een totale breedte van 2,10 m; hiermede kan per keer 1 dubbel hok
van ± 2 4 schoven of 3 enkele hokken van ± 1 0 schoven worden opgenomen.
Door plaatselijke smeden zijn voor enkele bedrijven 8-tandige heffers gemaakt
met een tandlengte van 3,30 m en een totale breedte van 2,50 m. Op dit type
heffers kunnen 2 dubbele hokken van ± 2 4 schoven of 4 enkele hokken van 10
schoven worden geladen.
Bij montage aan de hefinrichting moet in de bochten met geringe snelheid
worden gereden om breuk te voorkomen. Voor een juiste toepassing van deze
methode verdient het aanbeveling de hokken in dwarsrichting in de rij te plaatsen en de breedte van het hok aan te passen aan de breedte van de heffer. Het
opnemen gaat hierdoor gemakkelijker, terwijl een zo groot mogelijk aantal
schoven kan worden meegenomen.
Schelven
Hierbij is de grootte van de schelven belangrijk; voor deze methode komen
daarom schelven van 40 à 50 schoven het meest in aanmerking. De heffers
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Afb. 22
8-tandige heffer aan de
hydraulische hefinrichting

hiervoor bestaan in diverse uitvoeringen, wat betreft het aantal schelven dat
per keer kan worden geladen.
Bij het transport van één schelf per keer wordt hiervoor een 6-tandige heffer met een tandlengte van 2,50 m en een totale breedte van 1,80 m gebruikt.
De bevestiging hiervan geschiedt meestal aan de hydraulische hefinrichting.
Door montage van twee 6-tandige heffers aan één trekker kunnen per keer twee
schelven worden meegenomen.
De bediening van deze beide heffers geschiedt door één oliepomp. In de olieleiding naar de voorste cilinder is een kraan en op de hefinrichting een vergrendeling aangebracht. Na het heffen van de achterste heffer wordt deze
vergrendeld. Na het openen van de kraan naar de voorste cilinder kan de heffer
aan de voorzijde van de trekker worden gelicht. Toepassing van deze methode
geeft nog de mogelijkheid de schoven in de schuur te lossen; bij het transport
moet door het minder goede zicht voorzichtig worden gereden.

Afb. 23
Trekker uitgerust
twee heffers

met
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Voor het transport van vier schelven per keer wordt zowel aan de voor als
achterzijde van de trekker een 11-tandige heffer bevestigd. Deze hebben een
tandlengte van 2,00 m en een totale breedte van 4,00 m; hierop kunnen dan
twee schelven worden geplaatst.
Afb. 24
Trekker met 2 heffers
voor het transport van
4 schelven per keer

Bij deze methode, waarvoor een middelzware wieltrekker nodig is, moeten
vóór het binnenhalen de schelven in groepen van twee bij elkaar worden geplaatst. Dit vraagt extra tijd, doch kan eventueel gebeuren op een tijdstip dat
buiten het moment van binnenhalen valt. Door de grote breedte van de heffers
is vervoer over de openbare weg verboden; op het bedrijf zijn voldoende brede
dammen en een ruime losplaats vereist. In verband hiermede komt deze wijze
van transport alleen in aanmerking voor bedrijven die rechtstreeks van het land
dorsen of het graan in een kapschuur of mijt opslaan.
Ook het transport van zes schelven per keer is mogelijk; hiervoor worden
twee 15-tandige heffers, tandlengte 2,00 m en totale breedte 5,60 m, aan één
trekker bevestigd.

Afb. 25
Trekker uitgerust met
twee 15-tandige heffers;
schelven in groepen van
drie bij elkaar geplaatst
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Ook deze methode komt alleen in aanmerking voor bedrijven die van het land
dorsen of het graan buiten de schuur opslaan.
Ruiters
Ruiterheffers hebben meestal vier tanden; overigens zijn deze heffers gelijk
aan die voor schelven. Gecombineerd gebruik voor schelven en ruiters is mogelijk door een aantal tanden met een bus en een pen op de hoofdbalk te bevestigen. Bij gebruik als ruiterheffer worden dan een aantal tanden uitgenomen.
Voor deze methode komen vierpootruiters het meest ia aanmerking. Bij het
opzetten worden twee stokken door de beide ogen gestoken en de andere twee
er los bovenop gelegd. Van belang hierbij is dat van alle ruiters de twee stokken
in de lengterichting van het perceel door de ogen worden gestoken. Bij het
binnenrijden of verplaatsen met de ruiterheffer weet men dan dat de ruiters
dwars op de rij kunnen worden opgenomen.
De benodigde werktijd
Bij de aanvoer van de schoven komen de volgende handelingen voor: opnemen op het perceel, transport van en naar het perceel en plaatsen van de hokken, schelven of ruiters op de losplaats.
De totaal benodigde tijd voor het opnemen varieerde van 0,2 min/keer bij
één heffer tot 0,9 min/keer bij gebruik van twee heffetrs aan de trekker; de
oorzaak van dit grote verschil is het draaien met de trekker en het openen en
sluiten van de kranen van de oliecilinder bij het werken met twee heffers. Tussen het opnemen van twee schelven of meer komt zeer weinig tijdsverschil voor
wanneer bij meer dan twee schelven per keer transport deze tevoren in groepen
van 2 en 3 zijn geplaatst; het bij elkaar plaatsen, wat buiten het tijdstip van
binnenhalen kan gebeuren, vraagt, bij schelven van 50 schoven, normaal 0,6
mu/ha.
Tijdens het transport moet over stoppelland en eventueel over een (beton)pad naar de percelen worden gereden. Bij rijden over de stoppels komt een
aanzienlijke variatie in rijsnelheid voor, veroorzaakt door de bodemomstandigheden. Normaal is hier, zowel bij belast als onbelast een snelheid van ca. 9 km/
uur. Op betonpaden van en naar de boerderij wordt sneller gereden dan op het
stoppelland, of slechtere aarden wegen. Erge stoten in het hydraulische systeem
moeten worden vermeden.
Bij het plaatsen hangt de benodigde tijd af van het aantal heffers per trekker
en de omstandigheden op de losplaats. W o r d t met één heffer gewerkt dan
vraagt het plaatsen 0,1 min/keer. Bij gebruik van twee he:ffers, waarbij de schoven meestal in een vak worden gelost, moet de trekker één keer worden gedraaid. Kan dit in de schuur gebeuren, dan vraagt het plaatsen normaal 0,8
min/keer; moet buiten de schuur worden gedraaid, dan is hiervoor ruim 1,0
min/keer nodig. Het plaatsen van 5 of 6 schelven per keer vraagt onder gelijke
omstandigheden evenveel tijd als het plaatsen van 2 schelven; hiervoor is 0,8
min/keer nodig. Omdat vooral de transportafstand die door één persoon kan
worden bijgehouden bij deze methode belangrijk is, wordt hiervan in afbeelding
26 een overzicht gegeven. Hierbij is uitgegaan van één afsteker bij het lossen,
een betonpad op de toegangsweg naar de boerderij en verschillende aantallen
schoven per keer transport.
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600

200

a
2C

30

40

1.8

40
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aantal schoven keer/transport

Uit dit overzicht blijkt dat wanneer met heffers wordt gewerkt bij gewone
hokken de transportafstand beperkt is tot ± 150 à 250 m. Toepassing van
deze methode tot een afstand van ± 450 m is mogelijk door het gewas in
schelven te plaatsen en bij een transport van twee schelven/keer; de schoven
kunnen dan nog in de schuur worden gelost.
Worden 4 of 6 schelven/keer op twee heffers geladen dan kan één persoon
het transport tot een afstand van respectievelijk 1100 en 1750 m bijhouden;
deze wijze van transport komt alleen in aanmerking voor bedrijven die rechtstreeks van het land dorsen of het graan buiten de schuur opslaan.

^
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(2800 schoven)
Transportafstand
200 m
500 m
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Afb. 27
Overzicht van de benodigde werktijd bij het transport met behulp
van heffers aan de trekker
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In afbeelding 27 wordt een overzicht gegeven van de benodigde werktijd bij
het transport van schoven met heffers. Hierbij is uitgegaan van verschillende
aantallen schoven/vracht en een totale transportafstand van respectievelijk
200, 500 en 1000 m; per ha 2800 schoven.
Lossen van de schoven
Tijdens het onderzoek werden de schoven steeds met een transporteur in het
vak of op een dorsmachine gebracht; bij de behandeling hiervan zullen wij
ons dan ook tot het gebruik van dit hulpmiddel beperken. De volgende punten
moeten hierbij worden nagestreefd:
— omdat alle schoven vanaf de grond op de transporteur moeten worden gebracht, verdient een zo Jaag mogelijke inwerpbak de voorkeur;
— een plaatsing van de aangevoerde hokken, schelven of ruiters zoveel mogelijk midden voor de inwerpbak is belangrijk; de schoven kunnen dan over een
zo gering mogelijke afstand worden verwerkt. Deze plaatsing is niet mogelijk
wanneer per keer vier, vijf of zes schelven op de losplaats worden neergezet.
Het gebruik van een horizontale transportband van 6 m lengte vóór de normale
transporteur, waarlangs de schelven aan weerszijden worden geplaatst, is dan
noodzakelijk.

Afb. 28
Schelven geplaatst aan
weerszijden van de horizontale transportband

De benodigde werktijd
Bij het opsteken werden twee werkmethoden toegepast, afhankelijk van de
wijze van aanvoer. Werden de schoven midden voor de inwerpbak van de
transporteur geplaatst, dan werd het opsteken volledig met de vork uitgevoerd.
Bij deze werkmethode bleek, door verschil in opbouw tussen hokken, schelven
en ruiters, dat het opsteken van de schoven uit hokken iets minder tijd vroeg dan
uit schelven of ruiters. Een vraagpunt hierbij is of door een transportband voor
de normale transporteur het werk van de opsteker, bij het opsteken van de schoven uit hokken, schelven of ruiters, kan worden verhehl:. Met deze methode
werden bij het lossen van schoven, die vanaf de wagen op de grond waren gelost, gunstige ervaringen opgedaan (zie blz. 20 e.V.). Bij gebruik van een
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transportband, waarbij aan weerszijden twee of drie schelven werden neergezet, werd afwisselend met de handen en de vork gewerkt.
Dit kost extra tijd, maar is noodzakelijk omdat er bij het begin van het lossen onvoldoende ruimte is om met de vork te werken. Bij beide werkmethoden
werd duidelijk extra werktijd geconstateerd ten opzichte van het afsteken van
schoven vanaf een wagen; hiervan wordt in tabel no. 3 een overzicht gegeven.
Deze langere tijd moet ook vooral weer worden bezien in de gehele organisatie.
Het werk moet rond blijven staan.
TABEL 3. Effectieve lostijd in minuten per 100 schoven onder verschillende omstandigheden
Methode:

W a g e n s geladen met
voerlegger

Uit hok,
schelf of
ruiter

1 afsteker:

•
•
«
•

met vork vanaf wagen
met vork uit hokken
met vork uit schelven, 1 of 2 schelven/keer
afwisselend met handen en vork; 4, 5 of 6 schelven/keer

2 afstekers:
» met vork vanaf wagen
» afwisselend met handen en vork; 4, 5 of 6 schelven/keer

4,6
6,0
6,8
7,8
2,9
3,9

De bijkomende werkzaamheden bestaan uit wachten tijdens het plaatsen van
de hokken, schelven of ruiters bij de transporteur. De benodigde tijd hiervoor
is dan ook gelijk aan die genoemd voor het plaatsen bij de aanvoer van de
schoven. Worden de schoven vanaf ruiters gelost, dan komt hierbij de tijd voor
het opbergen van de ruiters; dit vraagt normaal 0,5 min/ruiter.
In afbeelding 29 wordt een overzicht gegeven van de totale tijdsbesteding
bij het lossen en stapelen van met heffers aangevoerde schoven, zowel in minu-

m
80
120
160
aantal schoven per keer t r a n s p o r t
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Afb. 29
Tijdsbesteding bij het lossen van schoven, aangevoerd met heffers

ten per keer als in manuren per ha. Hierbij is uitgegaan van drie personen: één
persoon die de schoven op de transporteur brengt en twee personen die in het
vak stapelen; per ha 2800 schoven.
De organisatie van het binnenhalen
Om een zo groot mogelijke dagprestatie te bereiken moeten ook hier de aanvoer en het lossen van de schoven zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.
Bepalend hiervoor zijn bij deze methode de transportafstand, de bedrijfsomstandigheden en de gebruikte heffers.
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de normale dagprestatie in ha
en het benodigde aantal manuren per ha voor deze methode van binnenhalen.
Hierbij is uitgegaan van:
• verschillende heffers wat betreft het aantal schoven dat hierop per keer kan
worden meegenomen;
• totale transportafstanden van respectievelijk 200, 500 en 1000 m, waarbij
rekening is gehouden met de afstand die door één persoon kan worden bij'
gehouden, wanneer het op de transporteur vorken doo:: één persoon gebeurt;
• een werkdag van 9 uren;
• een perceel tarwe van 200 x 100 m met 2800 schoven à 3,5 kg per ha;
• totaal 4 personen: 1 persoon die de aanvoer verzorgt, 1 persoon die de schoven op de transporteur brengt en 2 personen die in het vak stapelen. W a n neer de persoon die de aanvoer verzorgt overschot aan tijd heeft, is gerekend
dat geholpen wordt bij het afsteken van de schoven op de transporteur, omdat dit vaak het tempo-bepalende onderdeel is van de gehele inhaalcapaciteit.
TABEL 4. Een overzicht van de normale dagprestatie en het benodigde aantal manuren bij
gebruik van heffers
Aantal
hokken,
schelven
of
ruiters
Gewone

Aantal
schoven
per keer
transport

Manuren per ha
200m

500 m

Dagprestatie in ha

1000m

200 m

500m

1000m

hokken

1
3
4
2
Schelven
1
2
41)
5')
6')

24
30
40
48

22,4
18,0
13,5
12,8

—
—
—
—

—
—
—
—

1,6
2,0
2,7
2,8

—
—
—
—

—
—
—
—

40
80
160
200
240

14,5
14,2
11,6
10,9
10,3

18,0
13,6
12,2
11,6

—

—
—

2,5
2,5
3,1
3,3
3,5

2,0
2,6
3,0
3,1

—

—
—

80

16,3

18,0

2,2

2,0

17,1
15,0
13,7

2,1
2,4
2,6

Ruiters
2

Schelven tevoren in groepen van 2 en 3 bij elkaar geplaatst.
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HOOFDSTUK III

LADEN V A N S C H O V E N M E T L A A D W E R K T U I G E N
Voor het opladen van graanschoven uit hokken of schelven volgens verschillende systemen zijn delaatste jaren eenaantal laadwerktuigen ontwikkeld.
Bij deze ontwikkeling werd gestreefd om het opladen in handwerk op wagens
te mechaniseren met als doel arbeidsbesparing te bereiken. De in de praktijk
waargenomen systemen zijn:
— Voorlader
— Overkoplader: systeem DIJKEN
— Achterlader: o.a. systeem MEERVELD
— Achterlader: systeem schelven-ruiterheffer
—• Hydraulische laadkraan.
Voorlader
Bij dit laadsysteem, nauwkeurig gevolgd op vier bedrijven, wordt gewerkt
met een trekker waarop een voorlader is gemonteerd, die door de trekkerbestuurder vanaf zijn zitplaats hydraulisch op en neer wordt bewogen. Voor het
laden van graanschoven kan aan deze voorlader, óf een vaste vork meteen
hydraulisch beweegbaar afschuifbord, of eenkippende vork worden bevestigd.
De vaste vork heeft 9 tanden met een lengte van 1,58 m, terwijl de totale
breedte 2,52mis.
Aan de beide zijkanten van de vork bevinden zich op 0,70m boven de tanden twee steunarmen meteen lengte van 1,60 m. Bij het laden rijdt men met
de voorzijde van de vork tot aan de wagen, waarna de schoven met een afschuifbord op de wagen worden gelost.
De kippende vork, waarmee tijdens :het onderzoek isgewerkt, heeft 10 tanden
met een lengte van 1,30 m.De totale breedte, die normaal 2,23m is, kan met
hulpstukken tot 2,77mworden vergroot. Deze hulpstukken zijn nodig wanneer
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Voorlader uitgerust voor
het laden van graanschoven

men per keer twee hokken wil opnemen. Verder zijn aan de beide zijkanten van
de vork twee steunarmen gemonteerd met een lengte van 0,80 m. Boven de
vork is een beugel gemonteerd voor het vasthouden van de schoven. De trekkerbestuurder laat deze beugel, die bij het kippen wordt vergrendeld, na het opnemen, over de hokken vallen. Bij het laden brengt men met de trekker de
vork boven de wagen waarna deze wordt gekipt.
Voor de veiligheid van de voerlegger(s) op de wagen moet aan de vaste
vork met het hydraulisch beweegbare afschuifbord de voorkeur worden gegeven.
Voor deze laadmethode kunnen de normale landbouwwagens worden gebruikt. Wordt met voerlegger(s) geladen, dan zijn oogsthekken voor en achter
op de wagen noodzakelijk, terwijl het uitklappen van de zijschotten aanbeveling
verdient. De schoven zijn dan gemakkelijker te stapelen, terwijl men ook bij het
storten en het verwerken wat meer ruimte heeft. Tevens kan men een groter
aantal schoven per vracht laden. Bij toepassing van deze methode zonder voerlegger(s), moeten de wagens bovendien aan beide zijden zijn uitgerust met
hekken. Om hiervan bij het lossen van de wagens geen hinder te ondervinden
moeten deze hekken gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
Aan de trekker die voor het laden wordt gebruikt, moeten de volgende eisen
worden gesteld:
• gemakkelijk overschakelen, waarbij ook het tegenover elkaar liggen van de
te gebruiken snelheid vooruit en achteruit van belang is;
• een snelheid van 5—8 uur km/uur in de achteruitversnelling;
• gemakkelijke besturing;
• gelijktijdig met het overschakelen moet de voorlader bediend kunnen worden;
dit is mogelijk bij trekkers met een onafhankelijke oliepomp. Hierdoor wordt
het werk van de trekkerbestuurder aanzienlijk verlicht. Bij bepaalde trekkers
kan bovendien een dubbel regelventiel worden gemonteerd. Met twee afzonderlijke handels kunnen dan alle bewegingen van de voorlader worden uitgevoerd; dit maakt de bediening van het geheel aanmerkelijk gemakkelijker.
De bestuurder op de trekker moet vakbekwaam zijn; alleen hierdoor is het
mogelijk met deze voorlader een zo groot mogelijke laadcapaciteit te behalen.
De werkmethode
Bij het ophokken moeten alle hokken in dwarsrichting in de rij worden geplaatst. Worden de hokken in de lengterichting in de rij gezet, dan moet bij het
opladen steeds met de trekker worden gedraaid, waardoor een grotere kans op
structuurbederf van de grond ontstaat en een lagere prestatie wordt bereikt.
Het aantal schoven per hok moet worden aangepast aan de breedte van de gebruikte vork; hierdoor kan per keer een zo groot mogelijk aantal schoven op de
vork worden genomen. Voor enkele hokken betekent dit dat het aantal schoven
per hok 10—14 moet bedragen.
Bij het laden wordt de wagen in dwarsrichting tussen twee hokrijen geplaatst, met aan weerszijden in iedere rij ca. 6 hokken. De werkwijze is als volgt:
vork onder hok plaatsen, heffen en vooruit naar de wagen rijden, hok van vork
schuiven, dan wel storten en achteruitrijden naar volgende hok. Eerst aan de
ene en later aan de andere zijde van de wagen laden. Het opladen van meer
dan 2 rijen per keer moet worden ontraden, omdat dan voor het opnemen van
de hokken in de buitenste rijen teveel zijdelings moet worden gedraaid. Moet
33
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de wagen tijdens het laden eventueel worden verplaatst, dan gebeurt dit met
dezelfde trekker. Het werken volgens een juiste routing is belangrijk voor het
verkrijgen van een zo groot mogelijke laadcapaciteit. Onnodige handelingen
34

I
moet de trekkerbestuurder zoveel mogelijk voorkomen. Een overzicht van de
meest juiste routing is weergegeven in afbeelding 32.
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Per keer kunnen één of twee hokken op de vork worden genomen. Dit hangt
af van de vaardigheid van de trekkerbestuurder, de gebruikte vork en de gevolgde laadmethode. Uit een oogpunt van structuurbederf van de grond tengevolge van het dikwijls heen en weer rijden verdient het transport van 2 hokken per keer aanbeveling.
Bij gebruik van een voorlader kunnen nog verschillende methoden worden
toegepast. W o r d t met voerlegger(s) geladen dan kan zowel met één als twee
personen op de wagen voor het stapelen van de schoven worden gewerkt.
De keuze tussen deze beide methoden hangt geheel af van het beschikbare
aantal mensen en de gewenste dagcapaciteit. Per wagen kunnen hierbij eenzelfde aantal schoven worden geladen als bij laden in handwerk met opsteker(s), waarbij de schoven door één of twee voerleggers worden gestapeld.
Laden zonder voerlegger(s) is eveneens mogelijk. Voor deze eenmansmethode,
laden met voorlader zonder voerlegger, kan men de normale landbouwwagens
aan beide zijkanten voorzien van een eenvoudig raamwerk. Dit raamwerk kan
bijv. bestaan uit een aantal latten die tussen de oogsthekken, vóór en achter
op de wagen, zijn opgehangen. Daartoe zijn haken aan de oogsthekken bevestigd (zie afb. 33).
Bij het lossen worden alleen de latten aan de kant van de transporteur verwijderd.
Het aantal schoven dat bij deze methode per vracht kan worden geladen ligt
ca. 50% lager dan bij het laden met voerlegger(s). Voor bepaalde bedrijven
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Afb. 33
Laden met voorlader zonder voerlegger (s)

kan dit geringere aantal schoven per vracht, in verband met de transportafstand,
bezwaarlijk zijn.
De benodigde werktijd
Uit het onderzoek bleek dat bij laden met voerlegger(s) op de wagen de
capaciteit van de voorlader wordt bepaald door het aantal personen voor het
stapelen van schoven. Tussen het werken met 1 of 2 personen op de wagen
werd een duidelijk verschil in prestatie geconstateerd, die bij 1 persoon op de
wagen iets hoger en bij 2 personen op de wagen aanmerkelijk hoger lag dan bij
de methode in volledig handwerk, met 2 opstekers en 2 voerleggers.
W o r d t zonder voerlegger(s) geladen, dan wordt de capaciteit bepaald door
de trekkerbestuurder. Bij deze methode moet voor het regelmatig beladen van
de vrachten afwisselend aan beide zijden van de wagen worden gewerkt. De
uurcapaciteit ligt hierdoor iets lager dan bij het laden met de voorlader en 2
voerleggers op de wagen.
De laadcapaciteit van de gebruikte vorken was vrijwel gelijk; de kipbare vork
kan iets gemakkelijker worden bediend, waar tegenover staat, dat deze gevaarlijker is voor de personen op de wagen.
Naast het laden moet de wagen soms naar de volgende hokrijen worden verplaatst. De meest juiste methode hiervoor is die met behulp van een ketting
aan de trekker die de bestuurder vanaf zijn zitplaats kan aan- en afkoppelen in
de trekhaak van de wagen. W o r d t volgens deze methode gewerkt dan kost
het verplaatsen, bij een afstand van 20 m, ca. 0,5 min/keer. Verder zijn er als
bijkomende werkzaamheden het rijden (lopen) naar de lege wagen en het open afklimmen van de voerlegger(s). De benodigde tijd hiervoor bedraagt ca.
1,5 min/vracht.
In afbeelding 34 wordt van de verschillende laadmethoden bij gebruik van
een voorlader in vergelijking met de methode twee opstekers- twee voerleggers,
een overzicht gegeven van de laadtijd in manminuten per vracht. Hierbij is
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Afb. 34
Laadtijd in manminuten per vracht
bij gebruik van een voorlader

manmin/
vracht

2 opstekers-2 voerleggers
v o o r t a d e r - 1 of 2 v o e r l e g g e r s
voorlader- zonder voerleggers (éénmansmethode^

100
200
300
aantal schoven/vracht

«00

500

steeds uitgegaan van hetzelfde aantal schoven/vracht, waarbij geladen wordt
op normale landbouwwagens uit enkele hokken van 12 schoven.
Zoals uit deze vergelijking blijkt kan door het laden met een voorlader met
1 of 2 voerleggers, ten opzichte van handwerk 2 opstekers- 2 voerleggers, een
arbeidsbesparing van ± 6 0 % worden bereikt. Vergeleken met de methode 2
opstekers- zonder voerlegger(s) is deze besparing geringer en bedraagt ca.
20%. Bij de voorlader is, zowel bij één als twee personen op de wagen, het
aantal manminuten per vracht gelijk; met 2 personen op de wagen wordt een
hogere dagcapaciteit bereikt. Het werken met een voorlader, zonder voerlegger(s) op de wagen, is een aantrekkelijke methode; hierbij is het met één persoon mogelijk een dagcapaciteit te bereiken die hoger ligt dan bij laden in handwerk met 2 opstekers. Bij deze laadmethode kan evenwel een aanzienlijk geringer aantal schoven per vracht worden geladen. Dit kan voor gebieden met
transportafstanden groter dan 1000 m bezwaarlijk zijn.
Bij het lossen van de vrachten, geladen met een voorlader, bleek dat de loscapaciteit wordt bepaald door de wijze van laden. Worden de schoven bij het
laden door één of twee personen op de wagen gestapeld, dan vraagt het lossen
Wijze waarop vrachten zijn geladen:
Aantal schoven per vracht
:
Benodigde tijd voor afsteken in min :
Benodigde tijd voor de bijkomende
handelingen, zoals op vracht klimmen,
latten verwijderen, lege wagen uit
schuur duwen in minuten
:
Totale lostijd inclusief 10%
voor pers. verzorging
:
Relatief,
resp.voor200en400schoven :

met voerlegger
200
9,2

4—
14,5

100

zonder voerlegger

400
18,4

200
11,5

4—

5,—

24,8
100

18,2
125

400
23,-

5—
30,8
124
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geen extra tijd ten opzichte van het lossen van schoven, geladen in handwerk
met één of twee voerlegger(s). W e l treedt een daling van de loscapaciteit van
ca. 25% op wanneer bij het laden met de voorlader zonder voerlegger(s) is
gewerkt. De oorzaak hiervan is dat bij deze laadmethode de schoven door elkaar op de wagen komen, wat het lossen moeilijker maakt. Hier staat tegenover
dat het laden door slechts één man wordt uitgevoerd.
Op blz. 37 wordt een overzicht gegeven van de tijden voor het lossen in minuten per vracht voor met en zonder voerlegger(s) geladen vrachten.
Overkoplader: systeem

DIJKEN

Bij dit laadwerktuig, waargenomen op vijf bedrijven, is onder de trekker een
raamwerk bevestigd, dat naar voren en achteren uitsteekt. Hierop is een railbaan gemonteerd, die over de trekker heen naar achteren loopt en aan de achterzijde wordt ondersteund door twee in hoogte verstelbare stangen. Over deze
railbaan loopt, tijdens het laden, een 8-tandige vork met een tandlengte van 1,80
m en een totale breedte van 1,95 m. Aan de buitenzijden van de vork zijn op
±0,70 m boven de tanden twee steunarmen met een lengte van 1,80 m gemonteerd. Bij het laden wordt de laadvork in zijn laagste stand, door vooruitrijden
met de trekker, onder het hok geschoven. Daarna wordt, door middel van een
staalkabel, de vork langs de rail tot boven de wagen getrokken en leeggekipt.

Afb. 35
Overkoplader, systeem
j9< Dijken

De aandrijving van de staalkabel geschiedt door een door de aftakas aangedreven frictielier. Na het lossen van de schoven zakt de laadvork door zijn eigen
gewicht langs de naar voren afhellende railbaan weer tot op de grond.
Achter de trekker, waarop dit laadwerktuig is gemonteerd, kunnen tijdens
het laden de normale landbouwwagens worden gekoppeld; hierop kunnen eenzelfde aantal schoven worden geladen als bij het werken met één of twee opstekers, waarbij de schoven door voerleggers worden gestapeld. Het gebruik
van oogstramen voor en achter is noodzakelijk, terwijl het uitklappen van de
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zijschotten gewenst is. Op sommige bedrijven worden de wagens aan beide
zijden bovendien voorzien van zijhekken, ter verlichting van het werk van de
personen die de schoven stapelen.
Voor de stabiliteit van dit laadwerktuig wordt bij deze laadmethode meestal
een middelzware wieltrekker gebruikt. Door het gebruik van een trekker met
doordraaiende aftakas wordt het werk van de bestuurder vereenvoudigd; hierbij behoeft voor het bedienen van de laadvork niet steeds te worden ontkoppeld.
Met een rijsnelheid van ± 0,5 km/uur, kan men constant doorrijden tijdens het
laden.
In de graanoogstperiode kan, door de bevestiging van het raamwerk onder de
trekker, de hefinrichting niet voor andere werkzaamheden worden gebruikt.
Een vakbekwaam bestuurder is voor bediening van het werktuig noodzakelijk; alleen hierdoor kan een zo hoog mogelijke laadcapaciteit worden bereikt.
De werkmethode
Ook met deze laadmethode moet reeds bij het ophokken rekening worden gehouden. Hierbij is het gewenst de hokken in dwarsrichting in de rij te plaatsen.
De hokken krijgen hierdoor bij het opnemen meer steun tegen het achterbord,
waardoor het afvallen van de schoven wordt voorkomen.
Het aantal schoven per hok moet worden aangepast aan de breedte van de
vork. Dit houdt in dat bij het maken van enkele hokken 10—12 schoven per
hok moeten worden geplaatst.
Bij het laden rijdt men met de trekker en de daaraan gekoppelde wagen langs
de rijen hokken. Per keer wordt één hok op de laadvork genomen en op de
wagen gebracht. Hierna moet de wagen naar het volgende hok worden verplaatst. Het stapelen van de schoven op de wagen gebeurt, afhankelijk van de
gewenste laadcapaciteit, door één of twee personen.
Toepassing van het laden zonder voerlegger(s) is met dit laadwerktuig niet
mogelijk. De oorzaak hiervan is dat, in tegenstelling met de voorlader, de scho-

Afb. 36.
Laden met overkoplader.
Stapelen van de schoven
met een vork door twee
personen

^^
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ven door de overkoplader voor het merendeel vóór op de wagen worden gebracht en naar achter moeten worden omgezet.
De benodigde werktijd
Uit het onderzoek bleek dat bij het laden met de overkoplader zowel met één
als twee personen op de wagen kan worden gewerkt. Verschil tussen deze beide
methoden kwam naar voren in de laadcapaciteit; deze was zowel met één als
twee personen op de wagen ongeveer gelijk als bij toepassing van overeenkomstige methoden bij gebruik van een voorlader. Naast het laden moet de wagen steeds met de trekker naar het volgende hok worden verplaatst. De benodigde tijd hiervoor bedraagt 0,6 min/100 schoven.
De bijkomende handelingen bij deze laadmethode bestaan, bij werken in lopend span, uit het omspannen van de trekker, het rijden naar het eerste hok over
± 10 m, het in en uit werk stellen van de laadvork en het op de wagen klimmen van de voerlegger(s). Dit vraagt in totaal ca. 2,0 min/vracht.
Van de algehele laadtijd in manmin/vracht bij gebruik van een overkoplader
wordt in afb. 37 een overzicht gegeven. Steeds is hierbij uitgegaan van hetzelfde aantal schoven/vracht, waarbij geladen wordt op normale landbouwwagens uit enkele hokken van 10 schoven; het verplaatsen van de wagen gebeurt niet tijdens het laden.
manmin/
rocht
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100

/

80-

/
Afb. 37
Laadtijd in manmin/vracht bij
gebruik van een overkoplader
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Door het gebruik van een overkoplader kan bij het laden van graanschoven,
ten opzichte van de methode 2 opstekers- 2 voerleggers, een arbeidsbesparing
van 50—55% worden bereikt. Vergeleken met de methode twee opstekers- zonder voerlegger(s), is deze besparing geringer en bedraagt ca. 15%. Het aantal
manminuten per vracht is, zowel met één als twee personen op de wagen, gelijk;
de dagcapaciteit is, wanneer met twee personen op de wagen wordt gewerkt,
evenwel groter.
Bij het lossen van schoven met een transporteur, die volgens deze laadmethode met 1 of 2 voerleggers waren geladen, kwam geen capaciteitsdaling
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voor ten opzichte van het lossen van schoven die in handwerk met 1 of 2 voerleggers waren geladen. De bijkomende werkzaamheden vroegen geen extra tijd.
Bij gebruik van een overkoplader behoeft dan ook niet op een daling van de
loscapaciteit te worden gerekend.
Achterlader (laadvork aan achterzijde van de trekker)
Dit achter op de trekker gebouwde laadwerktuig bestaat uit een verticaal
raamwerk, waarlangs, door middel van een staalkabel of oliecilinder, een laadvork op en neer wordt bewogen.
Het raamwerk is gemonteerd aan de driepuntsbevestiging en heeft in normale uitvoering een hoogte van ±2,00 m. Dit is voor het laden van hokken op
landbouwwagens onvoldoende; op sommige bedrijven heeft men daarom de
hoogte verlengd tot 4,00 m. De afmetingen van de laadvork variëren naar het
type hok dat geladen moet worden. Voor schelven wordt een 5-tandige vork
met een lengte van 1,95 m en een totale breedte van 2,00 m gebruikt; bij hokken wordt gewerkt met een 7-tandige vork, waarvan de tandlengte 1,55 m en
de totale breedte eveneens 2,00 m is.
De aandrijving van de frictielier voor de staalkabel of de oliecilinder geschiedt door de aftakas.
Voor deze laadmethode kunnen de normale landbouwwagens worden gebruikt. Bij het laden van hokken moeten de wagens zijn voorzien van oogstramen, terwijl het uitklappen van de zijschotten gewenst is. W o r d t deze achterlader voor het laden van schelven gebruikt, dan is het uitklappen van de zijschotten eveneens gewenst. Het gebruik van oogstramen moet dan worden
ontraden, omdat men hiervan hinder ondervindt bij het plaatsen van de schelven op de wagen.
Een middelzware wieltrekker is voor het werken met dit laadwerktuig gewenst. Een onafhankelijk werkende oliepomp op de trekker biedt voordelen.
Bij montage op een lichte trekker is het gevaar van achteroverkippen aanwezig. Gedeeltelijk is dit te voorkomen door de trekker aan de voorzijde te verzwaren met een tegengewicht.
Alleen van het laden van schelven volgens deze methode zijn voldoende
gegevens verzameld (in totaal 8 bedrijven); bij de verdere behandeling zullen
wij ons dan ook hiertoe beperken.
De werkmethode
Het gewas kan het beste in schelven van ca. 40 à 50 schoven worden geplaatst. Tijdens het laden worden deze schelven met de trekker aangevoerd en
op centraal opgestelde wagen(s) geplaatst. Soms is het verplaatsen van de
wagen noodzakelijk; dit gebeurt dan met dezelfde trekker waarmee geladen
wordt. Na het neerzetten van de schelven op de wagen worden in de praktijk
twee werkmethoden toegepast. Op een aantal bedrijven laat men de schelven in
hun oorspronkelijke vorm op de wagen staan; hierdoor kan het laden door één
persoon, de trekkerbestuurder, worden gedaan. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, worden één, twee of drie wagens per keer op het perceel opgesteld, waarop schelven worden geplaatst. Het aantal schelven dat op deze
wijze op een normale landbouwwagen kan worden geladen hangt af van de
lengte van de laadvloer. Het varieert van twee bij een lengte van 4,00 à 5,00 m
tot drie bij een lengte van 5,00 à 6,00 m. Gebruikt men bij het laden wagens met
41

Afb. 38
Schelven met achterlader
op wagen plaatsen

een lengte van 6,50 m en een breedte van 3,50 m, zgn. krossen, dan kunnen
hierop 5 à 6 schelven worden geplaatst.
Soms worden door de persoon die het laden verzorgt, de wagens tevens naar
de losplaats gebracht.
Naast deze methode is het ook mogelijk de schoven, die met de trekker in
schelven zijn aangevoerd, op de wagen te stapelen. Hiertoe zijn naast de trekkerbestuurder, per wagen één of twee voerleggers aanwezig; dit hangt per bedrijf af van het beschikbare aantal mensen en de gewenste laadcapaciteit. Het
aantal schoven dat per wagen kan worden geladen varieert met de hefhoogte
van het laadwerktuig. Is deze ±2,00 m, dan kunnen 120 schoven bij 10 m 2
laadvloeroppervlakte worden geborgen; bij 16 m 2 laadvloeroppervlakte bedraagt
dit aantal 200 stuks. Bij een hefhoogte van 4 m kunnen „normale" voeren worden gemaakt.
De benodigde werktijd
Bij het laden van de schelven kwam naar voren dat de laadvork, aangedreven
door een oliecilinder, iets trager werkt dan die met kabelaandrijving. Een zo centraal mogelijke opstelling van de wagens ten opzichte van de schelven is belangrijk omdat het transport tijdens het laden de meeste tijd in beslag neemt.
Blijven de schelven na het neerzetten in hun geheel op de wagen staan, dan
vraagt het laden ca. 1,50 min/schelf van 40 schoven of ca. 1,8 mu/ha. Bij deze
methode, waarbij de schoven nog in de schuur kunnen worden gelost, wordt
met één persoon een laadcapaciteit bereikt die hoger ligt dan bij de methode:
2 opstekers- 2 voerleggers of 2 opstekers- zonder voerlegger(s) ( ± 2 , 8 uur per
ha). Door de grote laadcapaciteit moeten aan het transport en het lossen hoge
eisen worden gesteld. De met deze methode bereikte resultaten kunnen, mits
de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, eveneens worden verkregen met een
trekker die aan de voor- en achterzijde is uitgerust met heffers voor in totaal
vier, vijf of zes schelven.
Worden per keer meer dan zes schelven geladen, dan moeten de wagens
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eenmaal verplaatst worden. De benodigde tijd hiervoor bedraagt, bij een afstand van ± 4 0 m, ca. 1,50 min/keer.
Worden de schoven op de wagen gestapeld, dan kost dit vanzelfsprekend
manuren. Hiertegenover staat evenwel dat een groter aantal schoven per vracht
kan worden geladen. De laadcapaciteit is bij deze methode van werken gelijk
aan die waarbij de schelven op de wagen worden geplaatst; het stapelen van
de schoven kan door één persoon worden bijgehouden. Het werken met twee
of drie voerleggers, ieder op één wagen, moet dan ook worden ontraden.
Bij het lossen kwam naar voren dat, wanneer de schelven in hun geheel op
de wagen staan, het afsteken van de schoven extra tijd vroeg ten opzichte van
schoven die op wagens waren gestapeld.
Dit werd vooral veroorzaakt door een ongemakkelijke staanplaats voor de afsteker op de wagen, terwijl bovendien rechtstreeks uit de schelven moest worden afgestoken. Door deze factoren werd de benodigde tijd voor de bijkomende
werkzaamheden niet beïnvloed. Bij de aanvoer van schelven op wagens is de
afsteekcapaciteit bij het lossen in het geheel ca. 20% lager dan bij vrachten geladen met voerlegger(s).
Achterlader, systeem

schelven-ruiterheffer

Hierbij wordt gewerkt met een heffer die aan de driepuntsbevestiging van
de trekker is gemonteerd. Deze bestaat, voor het laden van schelven, uit een
vijftandige heffer met een tandlengte van ±2,00 m en een totale breedte van
± 1,95 m. Bij het laden worden de schelven met de heffer opgenomen en op een
centraal op het perceel opgestelde wagen neergezet. Door de beperkte hefhoogte van de hefinrichting kan alleen worden geladen op landbouwwagens met
een laadvloerhoogte van maximaal 0,50 m.
Overigens is de werkmethode en de benodigde tijd voor het laden en lossen van de schelven gelijk aan die bij gebruik van een achterlader als van o.a.
het systeem MEERVELD.
Hydraulische

laadkraan

De hydraulische laadkranen worden aan de achterzijde op de trekker bevestigd. Hieraan is voor het laden van graanschoven een speciale vork gemonteerd met een lengte van ± 2,00 m en een hoogte van ± 0,75 m. Het heffen geschiedt middels een oliepomp; hierdoor is het mogelijk alle bewegingen van de
kraan hydraulisch uit te voeren. Achter de trekker, waarop de laadkraan is
gemonteerd, kunnen bij het laden de normale landbouwwagens worden gekoppeld; het gebruik van oogstramen hierop is noodzakelijk, terwijl het uitklappen
van de zijschotten gewenst is. Op sommige bedrijven heeft men de wagens
bovendien aan beide zijden voorzien van zijhekken of -netten ter verlichting
van het werk van de personen die de schoven stapelen. Op de normale landbouwwagens kunnen bij gebruik van een laadkraan, mits met voerleggers wordt
gewerkt, eenzelfde aantal schoven worden geladen als bij de methode twee
opstekers—twee voerleggers.
De hokken kunnen in de lengterichting in de rij worden geplaatst; aanpassing van het aantal schoven per hok aan de lengte van de laadvork is hierbij
noodzakelijk. Bij het laden rijdt men met de trekker en de daarachter gekoppelde wagen langs de te laden rij hokken. Dit is de meest juiste methode, omdat
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Afb. 39
Hydraulische laadkraan
voor het laden van graanschoven

dan ieder hok met een kwart slag zwenken van de kraan op de wagen kan worden gebracht.
Naast de trekkerbestuurder, die voor het bedienen van de laadkraan en het verplaatsen van de trekker zorgt, zijn op de wagen één of twee personen nodig
voor het stapelen van de schoven; afhankelijk van de afstand in de rij worden
1—3 hokken per keer verplaatsen geladen.
Het laden zonder voerlegger(s) is met dit laadwerktuig niet mogelijk. Evenals bij de overkoplader worden de schoven voor het merendeel voor op de wagen afgeleverd en moeten in handwerk naar achteren worden verplaatst.
Pas in 1960 werd de hydraulische laadkraan op bescheiden schaal in de praktijk voor het laden van graanschoven gebruikt. Hierdoor bleef het aantal waarnemingen beperkt en is het nu dan ook niet mogelijk reeds definitieve conclusies te trekken over de laadcapaciteit en de arbeidsbesparing die met dit laadwerktuig kan worden verkregen. Een eerste indruk hiervan is dat bij een juiste
toepassing van de hydraulische laadkraan, ten opzicht van het werken met twee
opstekers en twee voerleggers, een arbeidsbesparing van ± 35% bereikbaar is.
Hierbij is gerekend dat naast de trekkerbestuurder voor het stapelen van de
schoven op de wagen één persoon nodig is; dit moet in vergelijking met andere
laadmethoden mogelijk worden geacht.
De organisatie van het werk bij gebruik van laadwerktuigen
Bij het inhalen van de graanoogst is het gewenst om met de beschikbare mensen een zo groot mogelijke dagprestatie te bereiken. Dit betekent dat het laden
en lossen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd moeten zijn. Bepalend hiervoor
zijn bij gebruik van laadwerktuigen o.a. het beschikbare aantal personen, het
aantal schoven dat per vracht wordt geladen en de transportafstand.
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de normale dagprestatie in ha en
het benodigde aantal manuren per ha bij gebruik van de verschillende laadwerktuigen. Hierbij is uitgegaan van:
• een werkdag van 9 uren;
• een gewas tarwe met 2800 schoven à 3—4 kg per ha;
44

• transportafstanden van resp. 500 en 1500 m, waarbij rekening is gehouden
met de mogelijkheid, dat het transport door de persoon die het laden verzorgt
of door de tussenrijder wordt verzorgd;
• wanneer de tussenrijder overschot aan tijd heeft, wordt gerekend dat hij helpt
laden of lossen, al naar gelang het in de werkverdeling het beste past;
• een gemiddelde snelheid voor het transport met de trekker van 9 km/uur.
Van de volgende methoden wordt in de tabel een overzicht gegeven.
Methode A
Op het land 2 personen, 1bestuurder van de trekker met voorlader en 1voerlegger, 1 tussenrijder. In de schuur 1 afsteker op de transporteur en 2 personen
in het vak. Vrachten van respectievelijk 240, 380 en 500 schoven.
Methode B
Op het land 1persoon die met een voorlader de schoven zonder voerlegger(s)
laadt, 1 tussenrijder. In de schuur 1 afsteker op de transporteur en 2 personen
in het vak. Vrachten van respectievelijk 200 en 400 schoven.
Methode C
Dezelfde methode en aantallen schoven/vracht als bij methode A, alleen met
gebruik van een overkoplader.
Methode D
Laden van schelven op twee achter elkaar gekoppelde wagens door 1 persoon
met een achterlader, waarbij de schelven op de wagen worden geplaatst; deze
persoon verzorgt tevens het tussenrijden. In de schuur 1 afsteker op de transporteur en 2 personen in het vak. Per twee wagens in totaal 4 en 6 schelven van
40 schoven.
Methode E
Laden van schelven met een achterlader, door 1trekkerbestuurder en 1 voerlegger; de schoven worden op de wagen gestapeld. Per keer 2 wagens achterelkaar met in totaal respectievelijk 6 en 10 schelven van 40 schoven. Eén tussenrijder en in de schuur 1afsteker op de transporteur en 2 personen in het vak.
TABEL 5. Een overzicht van de normale dagprestatie en het benodigde aantal manuren voor
het inhalen bij gebruik van laadwerktuigen

Methode

A
A
A
B
B
C
C
C
D
D
E
E

Aantal
schoven/
vracht

240
380
500
200
400
240
380
500
160
240
240
400

Dagprestatie in ha
500 m
4,0
4,9
5,6
3,5
4,5
4,0
4,8
5,5
2,0
2,4
4,4
5,0

1500 m
2,7
3,3
3,7
2,3
3,7
2,6
3,2
3,7
1,0
1,3
2,7
3,5

Manuren per ha
500 m

13,4
11,1
9.7
12.9
10.1
13,7
11,3
9,8
18,4
15,3
12,2
10,9

1500 m

20,2
16,5
14,5
20,0
12,2
20,7
17,0
14,6
35,0
26,2
20,1
15,5

45

Uit deze tabel blijkt dat bij het laden met een voorlader, met één voerlegger
op de wagen, zeer goede dagprestaties kunnen worden bereikt. In vergelijking
hiermede wordt bij het werken met een voorlader zonder voerlegger vrijwel dezelfde dagprestatie bereikt. Bij deze laatste methode kan met één persoon minder worden volstaan. Voor bedrijven waar het geringere aantal schoven per
vracht in verband met de transportafstand geen bezwaar is, is deze methode
zeer doelmatig. De laadcapaciteit van de voorlader en de overkoplader, komen
bij het werken met voerlegger(s) op de wagen, vrijwel overeen. Toepassing
van het laden zonder voerlegger(s) is met de overkoplader niet mogelijk omdat
alle schoven door dit laadwerktuig voor op de wagen worden afgeleverd.
Bij het laden van schelven met een achterlader, waarbij de schelven op de
wagen worden geplaatst, wordt vrijwel dezelfde dagprestatie bereikt als bij het
werken met twee heffers aan de trekker waarop per keer transport 4 à 6 schelven worden vervoerd. Een voordeel van het plaatsen op de wagen, ten opzichte
van het gebruik van heffers, is, dat transport over de openbare weg mogelijk is
en dat de schoven ook in de schuur kunnen worden gelost.
Tenslotte volgt nog een overzicht van alle werkmethoden bij het binnenhalen
van graanschoven die minder dan 17,0 mu/ha vragen, zowel bij 500 als 1500 m
transportafstand.
500 m transportafstand:
Aantal
personen

Type
hok

Aantal
schoven
per vracht

Laadmethode

3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

hokken
idem
schelven
idem
idem
idem
hokken
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

175
350
160
200
240
240
300
450
350
200
400
200
300
450
240
380
500
240
3?0
500
240
400

1 opst. zonder voerlegger
idem
Heffer, 1 persoon
idem
idem
Achterlader, 1 persoon
1 opst. zonder voerlegger
idem
2 opst. zonder voerlegger
Voorlader, 1 persoon
idem
2 opst. zonder voerlegger
idem
idem
Voorlader, 2 personen
idem
idem
Overkoplader, 2 personen
idem
idem
Achterlader, 2 personen
idem

l

) Bij deze methoden is geen aparte tussenrijder noodzakelijk.
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Losmethode

Hijsinrichting,
Transporteur,
idem
idem
idem
Transporteur,
idem
idem
Hijsinrichting,
Transporteur,
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

2 pers.
3 pers.

3 pers.
3 pers.
3 pers.

Dagprestatie
in ha
2.01)
2,4')
3,1')
3,3')
3,5')
2,4')
2,9
3,4
3.11)
3.5
4,5
3,4
4,1
5,1
4,0
4,9
5,6
4,0
4,8
5,5
4,4
5,0

1500 m transportafstand:
Aantal
Type hok
personen
3
5
5
6
6
6
6
6
6

hokken
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
schelven

Aantal
schoven
per
vracht

Laadmethode

Losmethode

Dagprestatie in
ha

350
450
400
450
380
500
380
500
400

1 opst. zonder voerlegger
1 opst. zonder voerlegger
Voorlader, 1 persoon
2 opst. zonder voerlegger
Voorlader, 2 personen
idem
Overkoplader, 2 personen
idem
Achterlader, 2 personen

Hijsinrichting, 2 pers.
Transporteur, 3 pers.
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

1,9')
2,7
3,7
3,6
3,3
3,7
3,2
3.7
3,5

») Bij dez e methode is geen ap arte tussenrijder noodzakelijk.
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HOOFDSTUK IV

DEAFVOERVANGRAANNAMAAIDORSEN
De laatste jaren is het gebruik van de maaidorser, als gevolg van de arbeidsschaarste, sterk toegenomen. Bij deze oogstmethode wordt het gewas gelijktijdig gemaaid en gedorst en krijgt men de eindprodukten, graan en stro, reeds
gescheiden op het perceel; deze moeten elk afzonderlijk worden verwerkt. Het
graan moet zo spoedig mogelijk na het maaidorsen worden afgevoerd. Dit levert
door de geringere personeelsbezetting, op bedrijven waar gemaaidorst wordt,
soms bezwaren op. Op vele manieren heeft men dan ook getracht de afvoer van
het graan te vereenvoudigen.
In grote lijnen kunnen wij twee systemen onderscheiden:
— de afvoer van graan in zakken. Hiervoor is de maaidorser uitgerust met een
opzakinrichting en zijn naast de bestuurder, afhankelijk van de maaidorscapaciteit, één of twee personen voor het opzakken van het graan nodig;
— de afvoer van losgestort graan, waarbij de maaidorser is voorzien van een
graantank. Bij deze methode kan bij het maaidorsen altijd met één persoon worden gewerkt.
Tot nu toe wordt het meeste graan nog in zakken verwerkt. De laatste jaren
evenwel zien wij dat de afvoer van losgestort graan, dus het gebruik van de
graantank, grote opgang maakt. Het bedrijf moet op de verwerking van het
losse produkt zijn ingesteld (transportmateriaal, ontvanginrichting, opslagruimte).
Graanafvoer in zakken
Bij het maaidorsen worden soms landbouwwagens op de wendakker(s) opgesteld. Hierop worden telkens na iedere één of twee omgangen de zakken
graan door het personeel van de maaidorser overgeladen. Op deze wijze werkend vervalt het laden; hier staat evenwel tegenover dat de capaciteit van de
maaidorser met ca. 10 à 15% daalt. Voor bedrijven waar men de maaidorscapa-
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citeit volledig moet benutten, moet deze werkmethode dan ook worden ontraden.
Daar zal de man bij de opzakinrichting de zakken van het platvorm op het land
laten afglijden.
De ligging van de zakken op het land is voor het laden zeer belangrijk. Reeds
bij het maaidorsen moet hieraan worden gedacht door de zakken niet verspreid
over het perceel te lossen. Dit moet als een minder doelmatige methode worden
gekwalificeerd omdat hierdoor de laadtijd, als gevolg van het veelvuldig verplaatsen van de wagen, onnodig wordt verhoogd. De voor het laden meest gunstige ligging kan worden verkregen door bij het maaidorsen steeds 4 à 5 zakken
tegelijk op de overgang van het perceel en de wendakkers te lossen. Op deze
plaats ondervindt men dan van de stapels zakken geen hinder bij het draaien
met de maaidorser. Op zeer lange percelen is het bovendien gewenst dat,
behalve op de wendakkers, op vaste plaatsen op het perceel regelmatig 4 à 5
zakken tegelijk worden gelost.
Bij het laden in handwerk bestaat de minimum personeelsbezetting uit drie
personen. Door twee personen worden de zakken met behulp van een stok, één
voor één, op de wagen geplaatst 1 ), terwijl een derde persoon zorgt voor de stapeling. Eén van de laders verplaatst tevens de wagen.
x
) Het werken met een stok is wellicht niet overal bekend, zodat een omschrijving aanbeveling verdient.
De zak dient voor de laadmanoeuvre in de lengterichting naast de wagen te staan, ongeveer
één meter uit de zijkant. Wanneer dit niet het geval is, moet ôf de zak erheen worden gesleept,
ôf met de opgetilde zak over een zekere afstand worden gelopen.
De beide laders plaatsen zich tegenover elkaar met de zak rechtopstaande tussen zich in.
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Door gebruik van mechanische hulpmiddelen bij het laden van de zakken
kan men vereenvoudiging en verlichting van het werk bereiken.
Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het gebruik van een laadkraan; deze bestaat uit een raamwerk dat aan de driepuntsbevestiging van de trekker is
gemonteerd. Hierop is een horizontale laadboom van ±2,00 m lengte bevestigd,
die op het raamwerk zijdelings kan zwenken en een reikwijdte heeft van ca. 3,00
m. Aan het uiteinde hiervan bevindt zich een ketting met een zakkenklem. Door
de slag van de hefinrichting wordt deze laadboom op en neer bewogen. Aan
het raamwerk is een trekhaak geplaatst voor het bevestigen van de wagen; hierdoor beweegt de dissel met de hefinrichting op een neer.
Het laden kan zowel met twee als drie personen worden uitgevoerd. Voor
een vlot verloop zijn hierbij evenwel drie personen noodzakelijk. De werkwijze
is dan als volgt: één bevestigt de zakken aan de klem, één zorgt voor de stapeling, terwijl de derde persoon de hefinrichting bedient en de trekker verplaatst.
Op een aantal bedrijven heeft men de laadkraan op een tweewielig onderstel
geplaatst; hierachter wordt dan de wagen gekoppeld. De zakken worden wederom met behulp van een klem op de wagen gebracht. Deze klem is bevestigd
aan een hijskabel die over katrollen langs het raamwerk van de kraan naar een
windas op het onderstel loopt. De windas wordt aangedreven door de aftakas
van de trekker. De bediening van de windas geschiedt met een touw vanaf de
wagen door de persoon die de zakken stapelt; een tweede persoon is nodig

Afb. 42
^""«Ü« Laadkraan op trekker: de
" 4*^ zakken worden op de wagen niet gestapeld

Ze houden de stok in de handen, welke zich naar de wagenzijde bevinden en wel op ongeveer
10 cm van de grond tegen de zak aan de van de wagen gekeerde zijde. Met de beide andere
handen wordt de zak boven stevig beetgegrepen en in de richting van de wagen af over de
stok heen horizontaal getrokken, waarbij tegelijkertijd de stok wordt opgetild. Deze beweging
wordt vloeiend doorgezet, totdat de zak met het ondereinde juist op de wagenrand is geplaatst
en hij met de beide handen, die het boveneinde hebben vastgegrepen, verticaal is gezet.
De lader op de wagen kan hem daarna overnemen. Deze wijze van laden kost na enige
oefening relatief weinig inspanning. De gebruikte stok moet ± 70—80 cm lang zijn en gladde handgrepen hebben. Dikwijls wordt hiervoor een stuk van een oude vork- of greepsteel gebruikt.
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voor het verplaatsen van de trekker en het aanhaken van de zakken. Bij deze
methode wordt het laden dus door twee personen uitgevoerd.
Het laden van zakken kan ook met behulp van een transporteur gebeuren.
Men gebruikt hiervoor een vlakke bandtransporteur op een tweewielig onderstel. De lengte bedraagt ± 5,00 m en de bandbreedte ongeveer 0,50 m. Het geheel wordt achter de wagen gekoppeld en aangedreven door een 2 pk-benzinemotor.
Bij dit werktuig wordt meestal met drie personen gewerkt. De werkverdeling
is dan als volgt: één persoon legt de zakken op de transporteur, één stapelt op
de wagen, terwijl de derde persoon zorgt voor het verplaatsen met de trekker.
Eventueel kan het werk door twee personen worden uitgevoerd; het verplaatsen
met de trekker gebeurt dan door de persoon die de zakken op de transporteur
legt. Hierbij verdient een aan de zijkant te bedienen trekker de voorkeur.
D e benodigde werktijd voor de verschillende methoden van zakken laden
Om een indruk te geven van de benodigde tijd voor het laden bij toepassing
van de verschillende methoden geven we in tabel 6 hiervan een overzicht. De
in de tabel gegeven tijden per vracht zijn steeds de som van alle voor het laden
benodigde handelingen. Hierbij is uitgegaan van een perceel van 200 X 100 m,
TABEL 6. Benodigde werktijd voor het laden van zakken
Methode

Handwerk
Kraan op trekker
Kraan op tweewielig o: nderstel
Transporteur achter de wagen
Transporteur achter de wagen

Aantal
personen
3
3
2
3
2

Min/vracht
2000 kg
22
19
25
15
23

Manmin/
vracht
2000 kg
66
57
50
45
46

Mu/
ha
2,2
19
1,7
1,5
1,6
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met een opbrengst van 4000 kg graan per ha. Per wagen, 4,00 X 2,00 m, worden 27 zakken graan van ± 75 kg (= ± 2000 kg) geladen uit stapels van 4
à 5 zakken op de wendakker. De onderlinge afstand van de stapels bedraagt
ca. 4,00 m. Gelijktijdig met het laden worden de zakken gestapeld; per keer
worden twee wagens geladen.
Uit deze tabel blijkt dat met een kraan op de trekker, ten opzichte van
het laden in handwerk, slechts een geringe arbeidsbesparing kan worden bereikt; wel kan het werk gemakkelijker worden uitgevoerd.
W o r d t met een kraan op een tweewielig onderstel gewerkt, dan kan met 1
persoon minder worden volstaan, doch wordt in vergelijking met handwerk de
laadtijd per vracht iets langer. Deze geringe voordelen bij het gebruik van kranen moeten worden toegeschreven aan de onvoldoende bezetting van de bedieningsmensen; deze kunnen bij het laden niet onafhankelijk van elkaar werken.
Dit is wel mogelijk bij gebruik van een transporteur. W e zien dan ook dat het
gebruik van een transporteur het gunstigst is.
Het lossen van wagens met graan in zakken wordt op de meeste bedrijven
nog overwegend in handwerk uitgevoerd. Meestal is de werkwijze als volgt:
door één persoon worden de zakken op de rand van de wagen geplaatst en afhankelijk van de beschikbare mankracht door één of twee personen gestapeld.
De benodigde werktijd voor lossen van zakken van 75 kg, bij een opbrengst van
4000 kg per ha, is dan 1,0 mu/ha bij twee personen en 1,3 mu/ha bij drie personen.
De a/voer van losgestort graan
De maaidorser is hiervoor uitgerust met een graantank waarvan de inhoud,
afhankelijk van het type maaidorser, varieert van 750—1500 kg. Het voordeel
is, dat hier het maaidorsen door één persoon gebeurt, terwijl een tweede man de
graanafvoer kan verzorgen.
De afvoer van losgestort graan kan men op verschillende manieren organiseren. Soms wordt het graan, door een regeling met de graanhandelaar of de
coöperatie, direct tijdens de oogst van het bedrijf afgevoerd. Voor opslag op

Afb. 44
Graan overladen tijdens
maaidorsen
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het bedrijf zelf is een geschikte opslagruimte nodig en moet de mogelijkheid
van drogen of beluchten aanwezig zijn. Hierdoor kan men het tijdstip van afleveren meer naar keuze bepalen. Dit vraagt echter een hoge investering, wat
dan tevens een zekere binding aan de graanverbouw geeft.
Bij het laden op de wagen wordt het losgestorte graan normaal met behulp
van een op de maaidorser aangebrachte vijzel, uit de graantank in een wagen
overgeladen. Dit kan rijdende geschieden, maar ook kent men het lossen in de
staande wagen. Hiervoor wordt het maaidorsen dus even onderbroken. Dit is
minder gunstig; de capaciteit van de maaidorser daalt daardoor met ± 8 à 10%,
wat bij gunstig weer voor maaidorsen niet altijd aanvaardbaar is. Wanneer men
echter met twee man wil werken over grotere transportafstanden, dan is de wagen niet altijd tijdig terug om het graan uit de volle tank al rijdende te kunnen
ledigen en is het storten in een staande wagen voor een enkele keer nodig.
Het in principe werken met de staande wagen moet als een minder gunstig
systeem worden beschouwd.
Voor het transport van losgestort graan kunnen zowel tweewielige kipwagens
als normale landbouwwagens worden gebruikt. Hierop kan gemiddeld 2—4
keer de inhoud van de graantank worden geladen. Wordt het graantransport
met één wagen verzorgd dan moet deze, om stagnatie tijdens het maaidorsen te
voorkomen, steeds wanneer de graantank vol is weer op het perceel aanwezig
zijn. Hierdoor wordt de transportafstand naar de losplaats, die door één persoon met één wagen kan worden verzorgd, bepaald door de maaidorscapaciteit
en de grootte van de graantank. Voor een perceel tarwe van 200 X 100 m met
een opbrengst van 4000 kg per ha is, bij gebruik van kipwagens en een rijsnelheid van 9 km/uur, de maximale transportafstand (perceel-boerderij) ongeveer als volgt:
Inhoud graantank
in hl
Kleine zelfrijdende maaidorser
Grote zelfrijdende maaidorser

10
20

Transportafstand
in m
1900
1250

Bij grotere transportafstanden is men voor de graanafvoer door één persoon
aangewezen op het gebruik van een tweede wagen, die op het perceel wordt
neergezet en waarin dan stilstaande wordt gelost. Om de daling van de maaidorscapaciteit zo laag mogelijk te houden moet, zodra de persoon die de afvoer
verzorgt weer op het perceel is, het graan weer rijdende worden overgeladen.
Wordt het losgestorte graan op het bedrijf zelf opgeslagen, dan maakt
men bij het lossen meestal gebruik van een stortkuil. Vanuit deze stortkuil
wordt het graan daarna naar de opslagruimte of eventueel naar de droogruimte
getransporteerd. Bij gebruik van een oliecilinder onder de wagen kan de bak
zodanig worden gekipt, dat het graan zonder meer in de stortkuil loopt.
De voor het lossen benodigde tijd is afhankelijk van de capaciteit van de oliepomp op de trekker. Normaal wordt een kipwagen met graan in ca. 3,5 minuut
gelost. Tweewielige wagens kunnen ook met de hydraulische hefinrichting worden gekipt. Door de beperkte slag hiervan moet bij deze methode van lossen
evenwel een gedeelte van het graan worden afgeschept. Een wagen met een
vracht van 1000 kg wordt dan in ca. 5 minuten gelost.
Alhoewel hierover geen arbeidstechnische gegevens bekend zijn gebruikt men,
naast kipwagens, voor de afvoer van losgestort graan, soms normale landbouw53
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wagens. Hiervan moeten de laadvloer en de zijkanten geheel gesloten zijn om
het morsen van graan tijdens het transport te voorkomen. Komen openingen in
de wagens voor dan kan hierop een zeildoek of jutekleed worden uitgelegd.
Zijschotten met een hoogte van ± 50 à 60 cm zijn gewenst om een maximale
hoeveelheid graan per vracht te kunnen laden.
Bij het lossen wordt het losgestorte graan meestal in handwerk van de normale landbouwwagens afgeschept. Soms heeft men de wagens uitgerust met bo~
demkleppen, waardoor bij het lossen het merendeel van het graan of via een
transporteur óf rechtstreeks naar de opslagplaats loopt. Bij deze methode moet
slechts een klein gedeelte van het graan naar de kleppen worden toegeschept.
Vergelijking losgestort graan en graan in zakken
In tabel 7 geven we een overzicht van de benodigde werktijd voor de afvoer
van losgestort graan en graan in zakken. Hierbij is uitgegaan van:
— een maaidorser met een capaciteit van ± 2000 kg graan per uur, werkend in
een perceel tarwe van 200 X 100 m met een opbrengst van 4000 kg per ha;
TABEL 7. Vergelijking tussen de graanafvoer in losgestorte toestand en in zakken (tijden in
manminuten per 4 ton graan)
Losgestort j

In zakken

1 persoon 2 personen
«
«
»
«

Laden en transport op het perceel
Transport naar losplaats
Lossen
Controle, wachttijd ')
Totaal

M u / 4 ton graan
Relatief
1

3 personen

23
27
7
63

92
40
60
—

90
60
78
—

120

192

228

2,0
63

3.2
100

3,8
119

) Bij deze transportafstand moet de persoon die de graanafvoer verzorgt steeds wachten tot
de graantank en de wagen vol zijn.
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— een afstand van het perceel tot de boerderij van 1000 m;
— de afvoer van het losgestorte graan w o r d t door één persoon met één kipwagen uitgevoerd, waarbij per keer transport 2000 kg graan per w a g e n w o r d t
geladen; gemiddelde rijsnelheid 9 k m / u u r ;
— bij de verwerking van zakken w o r d t het laden met een transporteur en het
lossen in h a n d w e r k uitgevoerd. Hierbij w o r d t steeds met dezelfde personen
gewerkt. Per keer transport w o r d e n met een trekker twee w a g e n s achter elkaar gekoppeld met per w a g e n 2000 kg graan. Gemiddelde rijsnelheid 6 k m /
uur.
Uit deze vergelijking blijkt dat de afvoer van losgestort graan ten opzichte
van zakken een aanzienlijke arbeidsbesparing geeft. D a t de gehele oogst met
een minimum a a n mankracht kan w o r d e n uitgevoerd is evenwel het belangrijkste voordeel van dit systeem. Bij wisselvallig weer blijft bovendien geen graan
in zakken op het perceel achter.
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DE A F V O E R V A N S T R O NA M A A I D O R S E N
Na het maaidorsen moet het stro eerst enige tijd op het veld nadrogen om
een houdbaar produkt te kunnen winnen. Hiervoor is bij gunstig weer, wind en
zon, nog altijd ca. 24 uur nodig, terwijl bij ongunstig weer de droging soms
meerdere dagen vraagt.
Pas wanneer het stro voldoende droog is, kan dit worden geperst. Door de
vaak wisselende weersomstandigheden is het gewenst dat de pakken zo spoedig
mogelijk na het persen worden afgevoerd. Hierbij verdient de toepassing van
doelmatige arbeidsmethoden aanbeveling.
Bij minder vast weer is het bij de huidige kennis beter niet meer stro te persen dan men met het beschikbare personeel die dag ook kan opladen. Het lossen
kan eventueel de volgende morgen gebeuren, wanneer het gewas of de zwaden
nog dauwnat zijn en nog niet met het andere oogstwerk kan worden begonnen.
Bij het laden en lossen van stropakken kunnen verschillende werkmethoden
worden toegepast. De keuze van methode is afhankelijk van het beschikbare
personeel, de aanwezige machines en de trekkracht.
Bij het laden van stropakken is de werkmethode o.a. afhankelijk van de wijze
van persen; worden de pakken verspreid over het perceel afgeworpen, dan moeten deze vanaf de grond of in handwerk ôf met bepaalde hulpmiddelen worden
geladen. Ook is het mogelijk het persen en laden in één werkgang uit te voeren,
door de wagen achter de pers te koppelen. Verder heeft men nog de mogelijkheid van het gebruik van een pakkenslede achter de pers. Deze kan vrij eenvoudig worden gemaakt. In afbeelding 46 is een dergelijke slede weergegeven.
Deze bestaat aan de voorzijde uit een hoofdbalk met een breedte van ± 1,50
m, waaraan op een onderlinge afstand van 15 cm een aantal latten zijn bevestigd met een lengte van ca. 1,20 m. De slede wordt met een ketting op zodanige
•Ir **#( * *2* * *
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Afb. 46 Slede met behulp van een ketting achter de pers gekoppeld
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Afb. 47 Het plaatsen van de stapels stropakken in dwarsrijen op het veld

wijze achter de pers gekoppeld, dat er tussen de slede en het uiteinde vanhet
perskanaal enige ruimte is.
Naast de trekkerbestuurder is tijdens het persen, voor het stapelen vande
pakken, een tweede persoon op de slede nodig. Steeds wanneer hierop 6 à 9
pakken zijn verzameld, worden deze stapels al rijdende (glijdende) op het perceel gelost. Hiervoor plaatst meneenstok tussen twee latten in degrond, waardoor de pakken van de slede afschuiven. Het verdient aanbeveling de stapels
stropakken in dwarsrijen naast elkaar te plaatsen. Dit is alleen mogelijk wanneer het perceel van twee zijden is gemaaidorst. Bij het maaidorsen van vier
zijden ontstaan steeds kortere werkgangen en komen de stapels niet meer naast
elkaar te staan.
De meest juiste plaats van de dwarsrijen hangt vooral af van de lengte van
het perceel en verder van de hoeveelheid stro per strekkende meter zwad, de
grootte der pakken en het aantal hiervan per stapel. Bij zwaden met 1kg stro
per strekkende meter en stapels van 9 pakken is deze plaats bij verschillende
perceelslengten ongeveer als volgt:
bij voorste wendakker
125 m
in hetmidden vanhet perceel
235 m
350 m
bij voorste wendakker en op tweederde gedeelte vande lengtevan
het perceel
460 m — bij voorste wendakker, in het midden van het perceel en bij achterste wendakker.
Het lossen op de wendakker(s) moet worden ontraden, omdat dan bijhet
draaien metdepers hinder vandestapels wordt ondervonden.
Het voordeel vanhetplaatsen vandestapels indwarsrijen tegenover het verspreid plaatsen vandestapels ophetperceel is,dat tijdens hetladen de wagen
minder vaak behoeft te worden verplaatst.
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Opvoergoot aan de pers

Voor het bijeenbrengen van de pakken tot stapels is bij het persen een tweede
persoon nodig; dit vraagt extra tijd, die varieert van 1—2 mu/ha afhankelijk
van de capaciteit van de pers. Zoals verderop zal blijken, kost het opladen uit
de verspreide ligging echter 2,9 mu per ha meer.
Inplaats van een slede kan achter de pers ook een normale landbouwwagen
worden gekoppeld. Op de wagen zijn dan één of twee personen nodig voor het
stapelen van de pakken. Het is voor deze methode noodzakelijk dat de pers aan
het uiteinde van het perskanaal is voorzien van een in hoogte verstelbare opvoergoot met een lengte van ca. 1,50 à 2,00 m en een breedte van ±0,50 m.
Door deze opvoergoot kunnen de gebruikte landbouwwagens alleen aan de
achterzijde een oogsthek hebben; het uitklappen van de zijschotten is gewenst.
Bij toepassing van deze werkmethode wordt de laadcapaciteit bepaald door de
capaciteit van de pers en het aantal personen dat op de wagen voor het stapelen
beschikbaar is.
De capaciteit van de pers is afhankelijk van werkbreedte en rijsnelheid. Hierbij hangt de werkbreedte af van de gebruikte maaidorser; deze varieert van ±
1,35 m bij een 5-vts maaidorser tot ±2,70 m bij een 10-vts maaidorser. Door
deze variatie in werkbreedte komt ook een verschil voor in de hoeveelheid stro
per strekkende meter in het zwad. Dit loopt, bij een stro-opbrengst van 4500 kg
per ha, uiteen van 0,6 kg stro per strekkende meter bij een 5-vts maaidorser tot
1,2 kg stro per strekkende meter bij een 10-vts maaidorser. Op deze wisselende
hoeveelheid stro in het zwad wordt de rijsnelheid aangepast. Deze kan bij het
persen met een aangekoppelde wagen, wanneer een voldoende zware trekker
wordt gebruikt, gelijk worden gesteld aan de rijsnelheid bij het persen zonder
aangekoppelde wagen. Dit werd geconstateerd bij een vergelijking onder dezelfde omstandigheden en een effectieve perscapaciteit van 4000 kg/uur.
Door vóór het persen met een zijaanvoerhark twee zwaden stro op één zweel
te brengen, kan de capaciteit van de pers worden vergroot. Montage van een
zijaanvoerhark aan de voorzijde van de trekker waarmee geperst wordt is wel
mogelijk, doch het zwelen en persen van het stro in één werkgang leverde in de
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praktijk bezwaren op. De rijsnelheid bij het persen is vaak te gering voor het
verkrijgen van een goed zweel. Bovendien komen, bij het werken tegen de windrichting in, verstoppingen van de harkborden voor. Het is dan ook wenselijk dat
het stro vóór het persen in een afzonderlijke bewerking tot zwelen wordt bijeengebracht.
Het zwelen van stro vraagt weinig tijd; dit varieert, afhankelijk van de gebruikte maaidorser, van ca. 15—30 minuten per ha. Hier staat tegenover dat
bij het persen de capaciteit ca. 25% hoger is. Het vooraf zwelen komt hierdoor
vooral in aanmerking bij het werken met kleine maaidorsers; de arbeidsbesparing bij het persen weegt hierbij op tegen de extra tijd voor het bijeenbrengen
van het stro op zwelen.
Het stapelen van de stropakken op de wagen, waarbij met een strohaak kan
worden gewerkt, kan zowel door één als twee personen gebeuren, wat vooral
afhankelijk is van de capaciteit van de pers.
Een goede methode voor het stapelen van pakken op de wagen is de volgende: Vlak voor het moment dat de stropakken van de opvoergoot op de wagen kantelen brengt men de strohaak in ondergreep aan de zijkant in het pak.
Hierdoor kan deze bij het kantelen in de juiste richting worden gestuurd, waardoor het afvallen van de pakken van de wagen wordt voorkomen.
Vervolgens worden de pakken op de wagen gestapeld waarbij laag voor laag
opzetten de voorkeur verdient. Op een rijdende wagen kan één persoon maximaal, 140 pakken van ± 25 kg per uur stapelen. Dit betekent, inclusief wisselen
van wagens, dat per uur maximaal 2,5 ton stro door 2 personen kan worden geperst en geladen. Bij een grotere capaciteit van de pers is een tweede persoon
op de wagen nodig, of moet de rijsnelheid tijdens het persen zodanig worden
verlaagd, dat één persoon de stropakken op de wagen kan stapelen.
Bij deze methode van werken moet telkens na het laden van een vracht worden gestopt voor het verwisselen van de wagens, hetgeen weinig tijd vraagt, nl.
± 3 min/keer. Uitgaande van een opbrengst van 4500 kg stro per ha en per
wagen 1500 kg, daalt hierdoor de capaciteit van de pers met ca. 8% bij 1 man
stapelen en met ± 1 0 % bij 2 personen stapelen. Voor loonwerkers is daarom
deze methode vaak bezwaarlijk, temeer omdat hij niet wil wachten als mogelijk
niet op tijd een lege wagen beschikbaar zou zijn.
Zijn tijdens het persen de stropakken verspreid over het perceel afgeworpen,

Afb. 49
Twee zwaden stro op één
zweel brengen met een
zijaanvoerhark
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Afb. 50
Persen en laden in één
werkgang
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Afb. 52
Laden van stropakken
met behulp van een
tweetandige vork
(goede methode)
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dan moeten deze weer vanaf de grond worden opgeladen. Dit kan weer op verschillende manieren gebeuren.
Bij het laden in handwerk is een doelmatige methode die. waarbij de pakken
door twee personen samen op de wagen worden gebracht. Dit kan bij pakken
van ca. 20 à 25 kg het best met een tweetandige vork gebeuren.
Een derde persoon op de wagen zorgt voor de stapeling. Soms laadt men de
stropakken met de handen of met strohaken op de wagen. Dit bleek minder
doelmatig, omdat men hierbij alle stropakken over een grotere hoogte omhoog
moet brengen.
Naast het laden moet de wagen óf met paarden ôf met een trekker worden
verplaatst. Meestal gebeurt dit door één der personen die de pakken op de wagen brengen. Uit het onderzoek bleek dat bij gebruik van een trekker hiervoor
twee keer zoveel tijd nodig is als bij paarden.
Bij het laden is soms constant een bestuurder op de trekker aanwezig. Alhoewel de tijd voor het verplaatsen hierdoor geringer wordt, is deze extra persoon
uit een oogpunt van arbeidsproduktiviteit theoretisch niet verantwoord. Het verplaatsen van de wagen kost, bij verspreide ligging, in verhouding tot het laden
te veel tijd. In verband hiermede verdient het bijeenbrengen van de stropakken
voor het laden dan ook aanbeveling. Dit kan, naast het gebruik van een slede
tijdens het persen, ook in handwerk gebeuren. Een goede methode hierbij is die,
waarbij één of twee personen met een strohaak zes rijen pakken tot twee zwelen, met een onderlinge afstand van ± 3 m , bijeenbrengen.
Bij het laden rijdt men tussen deze zwelen door en kunnen per keer verplaatsen aan elke zijde van de wagen 3 pakken worden geladen. Het bijeenbrengen
volgens deze methode vraagt, bij een opbrengst van 4500 kg stro per ha, 1,6
mu/ha. In vergelijking met het bijeenbrengen in handwerk vraagt het verzamelen van de stropakken met een slede, 1,0—2,0 mu/ha, ongeveer dus dezelfde tijd.
Doordat hierbij alle stropakken in enkele dwarsrijen op het perceel staan, blijft
het verplaatsen van de wagen tot een minimum beperkt. Overigens is de laadmethode bij deze stapels gelijk aan die waarbij in handwerk uit verspreide ligging wordt geladen.
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Het gebruik van een bandtransporteur met een lengte van 8,00 m en een
breedte van 0,50 m, is voor het laden van stropakken mogelijk; deze wordt achter de wagen bevestigd en aangedreven door een 0,5 pk opgebouwde benzinemotor. Bij gebruik hiervan kan zowel met twee als drie personen worden geladen. Wordt met twee personen gewerkt, dan legt één persoon de pakken op de
transporteur en verplaatst de trekker, terwijl de tweede persoon op de wagen
stapelt. Het verplaatsen van de wagen vraagt, in vergelijking met handwerk,
meer tijd; dit wordt veroorzaakt door een grotere loopafstand van en naar de
trekker. Het vooraf bijeenbrengen van de stropakken verdient hierdoor ook bij
deze methode de voorkeur. W o r d t met drie personen geladen, dan is voor het
verplaatsen van de trekker een aparte persoon beschikbaar.
Het gebruik van een pakkenlader is eveneens mogelijk. Dit laadwerktuig bestaat uit een hefarm die naast de trekker is gemonteerd. Aan de voorzijde hiervan bevindt zich een bek, bestaande uit twee wangen met pennen, die open worden gehouden met een pal. Rijdt men met deze pal tegen een stropak, dan worden door het ontspannen van een veer, de pennen in het pak geslagen. Met de
hefinrichting, waaraan de hefarm is bevestigd, wordt het pak vervolgens vanaf
de grond tot boven de aan de trekker gekoppelde wagen gebracht. Door middel
van een stootnok opent zich dan de bek, waardoor het stropak ongeveer midden
op de wagen valt.
Voor deze laadmethode kunnen de gebruikte wagens alleen aan de achterzijde een oogsthek hebben; het uitklappen van de zijschotten verdient, in verband met de valhoogte, sterk aanbeveling.
Bij het laden worden de stropakken uit verspreide ligging opgenomen. Hiervoor zijn twee personen nodig, één trekkerbestuurder en één persoon voor het
stapelen op de wagen. Het werken met deze pakkenlader is, zowel voor de man
op de wagen als voor de trekkerbestuurder, niet geheel ongevaarlijk.
De trekkervoorlader wordt tot nu toe slechts sporadisch voor het laden van

•"*- "* »àfri» \ M Pakkenlader naast de
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Afb. 55
Laden van stropakken
met de voorlader

stropakken gebruikt. Toch kunnen, evenals bij graanschoven, voor dit laadwerktuig goede mogelijkheden aanwezig worden geacht. Voor deze laadmethode is het gewenst de stropakken tijdens het persen met een slede te verzamelen,
Bij het laden wordt per keer één stapel op de vork genomen en op de wagen
geladen, waarna de pakken door een tweede persoon worden gestapeld.
De laadcapaciteit bij deze methode wordt bepaald door de persoon op de
wagen. Voor een volledige benutting van de capaciteit van de voorlader lijkt
het doelmatiger zonder voerlegger(s) op de wagen te werken. Met deze methode zijn tot nu toe nog geen ervaringen opgedaan, doch zullen in de komende
jaren proeven worden genomen.
De benodigde werktijd
Van de laadtijd bij toepassing van de verschillende besproken werkmethoden wordt in tabel 8 een overzicht gegeven. Hierbij is uitgegaan van: een
perceel van 200 x 100 m met een opbrengst van 4500 kg stro per ha; pakken
van 25 kg. De pakken liggen op een onderlinge afstand van ± 2 4 m in de rij,
terwijl de afstand tussen de rijen pakken 2,30 m is. Bij het laden gebruikt
men een trekker; per wagen 1500 kg stro.
Per keer worden twee wagens geladen, waarna men naar de boerde ij rijdt
om te lossen.
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TABEL 8. Overzicht van de laadtijd bij toepassing van verschillende werkmethoden voor het
laden van stropakken

Aantal
personen

Werkmethode

Tijd per vracht
van 1500 kg
min
manmin

Mu/ha
voor
laden

Mu/ha
voor laden
en bijeenbrengen

1. Persen en laden
1 persoon stapelen
2 personen stapelen

1
2

46
40

46
80

2. Handwerk
Verspreide ligging
Uit zwelen
Uit stapels van 9 pakken

3
3
3

54
32
25

162
96
75

8,1
4,8
3,8

6,4
5,2

2
3

36
28

72
84

3,6
4,2

5,2
5,8

31

62

3,1

29

58

2,9

3.

Transporteur
2 personen
-,
5 personen

l ..
,
/ u i t zwelen
1

4. Pakkenlader
2 personen, verspreide ligging
5.

Trekkervoorlader
Uit stapels- van 9 pakken 2 )

2,3»)
4.0 1 )

4,3

1
2

) Exclusief de tijd voor persen.
) De van deze methode vermelde gegevens zijn slechts uit enkele waarnemingen verkregen.
Deze moeten dan ook nog niet als definitief vaststaand worden beschouwd.

Uit deze tabel blijkt dat het laden van stropakken uit verspreide ligging de
meeste tijd vraagt. Het vooraf bijeenbrengen van de stropakken in handwerk
levert een werkbesparing op van 2 1 % , Nog vlotter verloopt het laden wanneer
de stropakken tijdens het persen met een slede tot stapels zijn gevormd, die in
enkele dwarsrijen op het perceel zijn neergezet. Hier is nl. minder tijd nodig
voor het verplaatsen van de wagen.
De grootste arbeidsbesparing bij het laden van stropakken wordt bereikt
of met een pakkenlader of door een wagen achter de pers te koppelen. Bij het
persen en laden in één werkgang is het aantal personen op de wagen en de
capaciteit van de pers bepalend voor de totale prestatie. Het gebruik van een
trekkervoorlader is eveneens een aantrekkelijk systeem.
Het lossen van stropakken
Bij het lossen van stropakken kunnen meerdere werkmethoden worden toegepast. W o r d t in handwerk gelost dan is het, evenals bij het laden, mogelijk,
dat twee personen samen, ieder met een vork, de stropakken vanaf de wagen
in het vak brengen. In schuren met weinig ruimte kan men deze werkmethode
niet toepassen en verdient het aanbeveling met strohaken te werken. Het aantal personen voor het stapelen van de stropakken in het vak is afhankelijk van
de tasoppervlakte en de wijze van stapeling. De capaciteit die door één persoon
in een vak van 4,00 x 7,00 m bij twee methoden van stapelen kan worden bereikt is als volgt:
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Methode

Voor in het vak
Achter in het vak
Aantal pakken/uur

Laagsgewijze stapeling
287
(7175 kg)
Meerdere lagen in één keer stapelen 210
(5250 kg)

156
(3900 kg)
130
(3250 kg)

W e zien dat een laagsgewijze stapeling de voorkeur verdient. Bij deze me'
thode kan één persoon, tot een tasoppervlakte van 28 m 2 , gemiddeld ca. 5500
kg stro per uur stapelen. Bij het lossen in handwerk kan dit evenwel niet onder
alle omstandigheden worden toegepast. Soms moeten hierbij meerdere lagen in
één keer worden opgezet. Bij deze wijze van stapeling kan één persoon gemiddeld ca. 4250 kg stro per uur verwerken.
Soms gebruikt men bij het lossen een normale graantransporteur, waarvan
de lengte varieert naar de gewenste opvoerhoogte. Een transporteur met een
voldoende brede opvoerband, ca. 1,20 m, verdient de voorkeur; het is dan mogelijk de stropakken dwars op de transporteur te leggen. Tijdens het lossen is het
gewenst de wagen naast de transporteur te plaatsen en verdient het aanbeveling de pakken met strohaken te verwerken. Bij gebruik van een transporteur is
een laagsgewijze stapeling altijd mogelijk.
De benodigde werktijd
In tabel 9 geven we een overzicht van tijden van enkele werkmethoden bij
het lossen van stropakken. Hierbij is uitgegaan van een stro-opbrengst van
4500 kg per ha, geperst in pakken van 25 kg. Per wagen 60 pakken = 1500 kg.
Afmeting van het vak 7,00 x 4,00 m.
TABEL 9. Overzicht van de benodigde tijd voor het lossen van stropakken
Methode

Aantal
personen

Tijd per vracht van 1500 kg
min
manmin

Mu/ha
4500 kg

Handwerk
één man afsteken, één man stapelen
twee man afsteken, één man stapelen

2
3

24
20

48
60

2,4
3,0

Transporteur
één man afsteken, één man stapelen

2

20

40

2,0

Zoals uit deze tabel blijkt, kan door het gebruik van een transporteur bij het
lossen van stropakken een behoorlijke arbeidsbesparing worden bereikt. Bovendien wordt het werk hierdoor aanzienlijk verlicht.
Vergelijkend

overzicht

Thans volgt een overzicht van het benodigde aantal manuren voor enkele
werkmethoden bij het oogsten van stro.
Hierbij is uitgegaan van:
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— een perceel van 200 x 100 m op 1000 m afstand van de boerderij; opbrengst
4500 kg stro per ha. Voor het persen, waarbij het stro op zwaden met een
onderlinge afstand van ±2,30 m ligt, is met inbegrip van het transport van de
pers 1,6 mu/ha gerekend. De pakken met een gewicht van 25 kg, liggen op een
onderlinge afstand van ± 24 m in de rij, terwijl de afstand tussen de rijen
pakken 2,30 m is;
— bij het laden gebruikt men een trekker; per wagen worden 60 pakken à 25
kg = 1500 kg geladen;
— de pakken worden in de schuur gelost; vak 4,00 x 7,00 m;
— bij de methoden 1 t/m 5 is aangenomen dat het laden en lossen steeds door
dezelfde personen geschiedt; per keer transport twee wagens achter de trekker.
Verder is uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 6 km/uur. Bij methode
6 wordt persen, laden en lossen in „lopend span" uitgevoerd. Het transport
gebeurt door een tussenrijder die steeds één wagen achter de trekker heeft;
rijsnelheid gemiddeld 9 km/uur.
Methode 1. Persen door 1 persoon
1,6 mu/ha
Laden in handwerk uit verspreide ligging door 3
personen 8,1
Transport (3 personen)
1,5
Lossen in handwerk door 3 personen
3,0
14,2
Methode 2. Persen door 1 persoon
Pakken bijeenbrengen, door 3 personen
Laden in handwerk uit zwelen door 3 personen
Transport (3 personen)
Lossen in handwerk door 3 personen

1,6 mu/ha
1,6
tr
4,8
tr
1,5
,,
3,0
••

12.5
Methode 3. Persen met een slede door 2 personen
Laden in handwerk uit stapels door 3 personen
Transport (3 personen)
Lossen in handwerk door 3 personen

••

3,2 mu/ha
3,8
11
1,5
tt
3,0
»
11,5

Methode 4. Persen door 1 persoon
1,6 mu/ha
Pakken bijeenbrengen, door 3 personen
1,6
Laden met behulp van een transporteur uit zwelen
door 3 personen 4,2
Transport (3 personen)
1,5
Lossen in handwerk door 3 personen
3,0
1.9
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Methode 5. Persen en laden in één werkgang door 2 personen 4,6 mu/ha
Transport (2 personen)
1,0
Lossen met een transporteur, 2 personen
2,0
7,6
Methode 6. Persen en laden in één werkgang door 3 personen 4,7 mu/ha
Transport (1 persoon)
1,6
Lossen met een transporteur, inclusief wachttijd door
2 personen 3,2
9,5
Uit dit overzicht blijkt dat het persen en laden in één werkgang gunst'g naar
voren komt. Kan men deze methode niet toepassen dan moeten de stropakken
vanaf de grond worden opgeladen. Hierbij vraagt het laden uit verspreide ligging de meeste tijd. Het is daarom gewenst de stropakken vóór het laden bijeen te brengen, waardoor met eenzelfde aantal personen, sneller kan worden
gewerkt.
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SAMENVATTING
In deze publikatie worden van een aantal werkmethoden bij het transport in
de graanoogst de voor- en nadelen besproken en normtijden vermeld in manuren per ha. De hiervoor benodigde gegevens zijn verzameld door middel van
arbeidsstudies.
Behandeld wordt het laden van graanschoven zonder voerlegger(s) op de
wagen. Hierbij wordt uitsluitend met opsteker(s) geladen die de schoven, naast
het opsteken, tevens zo goed mogelijk met de vork op de wagen stapelen. Voor
deze methode kunnen de normale landbouwwagens of oogstwagens met een
lage laadvloer worden gebruikt. Deze moeten aan de voor- en achterzijde oogsthekken hebben, waarvan de breedte is aangepast aan de totale breedte van de
laadvloer. Bovendien is aan die zijde waar niet geladen wordt een zijhek of
zijnet nodig, omdat het opsteken met de windrichting mee de meest juiste methode is. Met deze laadmethode kan in de praktijk een arbeidsbesparing van
40—45% worden bereikt t.o.v. het laden van vrachten met behulp van één of
twee voerleggers.
Bij het lossen met een transporteur is een lage inwerphoogte gewenst. De
inwerphoogte van oudere transporteurs kan men verlagen door inkorten van
de steunijzers en het monteren van kleinere wielen. Het lossen van schoven,
bij wagens met een lengte groter dan 5,00 m, wordt meestal in twee gedeelten
uitgevoerd, nl. eerst het voorste gedeelte en daarna het achterste gedeelte van
de wagen of omgekeerd. Om het tussentijds verplaatsen van de wagen bij het
lossen te voorkomen kan men, bij gebruik van een transporteur of blazer, in de
lengterichting langs de wagen een horizontale extra transportband plaatsen.
Door het gebruik van een hijsinrichting met netten kan bij het lossen ten opzichte van het gebruik van een transporteur een arbeidsbesparing van 35—55%
worden bereikt; bovendien wordt een belangrijke verlichting van het werk
verkregen. Schoven die met heffers aan de trekker zijn aangevoerd, moeten
vanaf de grond worden opgestoken; hetzelfde geldt wanneer de wagens met
een trekker zijn leeggetrokken. Vooral hier is een lage inwerphoogte van transporteur of blazer gewenst.
De aanvoer van schoven naar de losplaats met behulp van heffers aan de
trekker is een aantrekkelijk systeem voor het inhalen van graanschoven. Heffers komen in diverse uitvoeringen voor en kunnen voor of achter of zowel voor
als achter aan de trekker worden gemonteerd. Het aantal schoven per keer
transport is afhankelijk van de grootte van de heffers en het type hok dat bij
het ophokken is geplaatst. Het gebruik van heffers voor het transport van 4
tot 6 schelven (160—240 schoven) per keer transport is alleen mogelijk wanneer de schoven direct van het land worden gedorst of in een kapschuur of -berg
worden opgeslagen. Door het grotere aantal schoven kan één persoon de aanvoer tot een perceelsafstand van 1100—1750 m verzorgen. Bij gebruik van
heffers voor het transport van twee schelven per keer kunnen de schoven nog
in de schuur worden gelost; één persoon kan dan het transport tot een afstand
van 450 m verzorgen.
Bij het op de transporteur vorken van de schoven, aangevoerd met heffers,
werd 10—30% extra werktijd geconstateerd ten opzichte van het afsteken van
schoven vanaf een wagen.
De verschillende mogelijkheden voor mechanisatie van het opladen van
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graanschoven zijn behandeld. Bij het werken met een voorlader kan zowel een
kippende als een vaste vork met afsdhuifbord worden gebruikt. Het laden met
een voorlader kan volgens verschillende methoden worden uitgevoerd; doelmatig is het werken zonder voerlegger(s) op de wagen gebleken. Hierbij moet
worden gerekend op een daling van de loscapaciteit met 25% ten opzichte van
met voerlegger(s) geladen vrachten. Bij deze eenmans laadmethode is de capaciteit voor wat het laden betreft hoger dan handwerk, twee opstekers-twee voerleggers, hetgeen een besparing voor het laden betekent van ca. 75%.
Tussen de kippende vork en de vaste vork met afschuifbord werd geen verschil in laadcapaciteit geconstateerd.
Bij gebruik van een overkoplader zijn tijdens het laden één of twee personen
voor het stapelen van de schoven op de wagen nodig. De laadcapaciteit van de
overkoplader is, onder dezelfde omstandigheden, vrijwel gelijk aan die van de
voorlader.
Met een achterlader aan de trekker kunnen schelven op centraal opgestelde
wagens worden geplaatst. Afhankelijk van de oppervlakte van de laadvloer
kunnen per wagen 2—6 schelven worden geladen. Ook kunnen na het op de
wagen plaatsen, andere personen de schoven vanuit de schelven op de wagen
stapelen. Met heffers aan de voor- en achterzijde van de trekker voor het transport van vier, vijf of zes schelven kunnen, mits de bedrijfsomstandigheden dit
toelaten, vrijwel dezelfde resultaten worden bereikt als met de achterlader.
Met de hydraulische laadkraan zijn bij het laden van graanschoven tot nu
toe nog weinig ervaringen opgedaan. Evenals bij de overkoplader is het bij gebruik van dit laadwerktuig niet mogelijk zonder voerlegger(s) op de wagen te
werken. Een voorlopige indruk is dat de laadcapaciteit van de hydraulische
laadkraan bij graanschoven lager is dan van de voorlader of de overkoplader.
Naast het laden en lossen is vooral de organisatie van het werk zeer belangrijk.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de capaciteit van het laden en lossen ongeveer
gelijk moet zijn. Er ontstaan dan geen wachttijden of op het land ôf in de
schuur en met het beschikbare personeel wordt een zo groot mogelijke dagprestatie bereikt. In de verschillende organisatie-schema's is met deze afstemming
van de laad- en loscapaciteit op elkaar rekening gehouden.
Een vergelijking is gemaakt tussen de afvoer van graan na het maaidorsen
in losgestorte toestand en in zakken. Bij gebruik van een maaidorser zonder
graantank verdient het aanbeveling steeds 4 à 5 zakken tegelijk af te werpen,
zoveel mogelijk op de einden van het perceel, doch niet op de wendakkers. Op
zeer lange percelen is het bovendien gewenst dat, behalve bij de wendakkers,
op vaste plaatsen op het perceel regelmatig 4 à 5 zakken tegelijk worden gelost. Bij het laden van de zakken graan kunnen verschillende hulpmiddelen
worden gebruikt. De arbeidsbesparing die hiermede kan worden bereikt is, ten
opzichte van handwerk, niet groot; het gebruik van een bandtransporteur bleek
nog het meest gunstig te zijn.
Het voordeel van maaidorsers met graantank is dat het maaidorsen door één
persoon gebeurt; een tweede man kan in vele gevallen alleen de graanafvoer
verzorgen. Rijdende overladen van het losgestorte graan tijdens het maaidorsen verdient aanbeveling. Hierdoor wordt voorkomen dat de capaciteit van de
maaidorser 8 à 10% daalt. Het gebruik van de graantank geeft, ten opzichte
van opzakken, een arbeidsbesparing van 40 à 5 5 % bij het transport van de
korrel. Dat het gehele oogstwerk met een minimum aan personeel kan worden
uitgevoerd is evenwel het belangrijkste voordeel van dit systeem.
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Voor het laden en lossen van stropakken zijn verschillende werkmethoden
besproken. Het laden van stropakken uit verspreide ligging vraagt de meeste
tijd. Het vooraf bijeenbrengen van de pakken is gewenst, wat bij het laden een
arbeidsbesparing van 20—35% oplevert. Het gebruik van verschillende hulpmiddelen is ook bij het laden mogelijk. Hierbij kwam de pakkenlader gunstig
naar voren. Zowel voor de trekkerbestuurder als voor de man op de wagen is
dit laadwerktuig niet geheel ongevaarlijk. Voor het gebruik van een voorlader
bij de afvoer van het stro moeten goede mogelijkheden aanwezig worden geacht.
Persen en laden van stro in één werkgang met een achter de pers gekoppelde
wagen, is een methode die de minste arbeid vraagt. Het stapelen van de pakken op de wagen kan zowel door één als door twee personen gebeuren. Eén
persoon kan op een rijdende wagen ca. 3500 kg stro per uur stapelen (140 pakken van 25 kg). Bij een hogere capaciteit van de pers zijn dus twee personen
voor het stapelen nodig, wanneer men althans de volle capaciteit van de pers
wil benutten.
Bij het lossen van stropakken kan ten opzichte van handwerk, door het gebruik van een transporteur, 15—35% arbeidsbesparing worden bereikt. Bovendien wordt het werk hierdoor aanzienlijk verlicht.
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SUMMARY
The present publication gives an outline on the advantages and disadvantages of a number of new work methods in transporting grain crops. Standard
times based on work studies are given in manhours per hectare.
The loading of grain sheaves without packer(s) on the load is discussed.
By this method two pitchers fork up the sheaves and simultaneously build up
the load with their pitch fork.
Ordinary farm waggons or waggons with a low-loading platform provided
with front and rear harvesting ladders can be used.
The width of the harvesting ladders must be adapted to that of the loading
platform. Also the side opposite the one where is loaded must be equipped
with a harvesting ladder as loading before the wind is the most efficient method.
W h e n an elevator is used for unloading its feeding height should be low.
The feeding height of older types of elevators can be reduced by shortening
the support legs and mounting smaller wheels.
The load of waggons with a length of over 5.0 m. is usually divided into
two parts, whereby it is unimportant which part is unloaded first. T o prevent
that this waggon, being unloaded by the aid of an elevator or blower, must
be moved once during unloading a horizontal elevator can be placed parallel
to the waggon. A hoist with nets will lower labour requirements by 35 to 55
per cent as compared with an elevator. An additional advantage of this method
is its substantially lower energy requirements. Sheaves collected by a tractor
frontend loader must be pitched upwards from the ground. The same applies
to loads pulled from the waggon by a tractor. So a low feeding height of the
elevator is desirable. A most efficient method for collecting grain sheaves is by
a sheaf or stook carrier that can be tractor front and or rear mounted. The
number of sheaves collected per haul depends on the size of the carrier and
the type of stack. Carriers with a capacity of 4 to 6 stacks (160—240 sheaves)
can only be used when the sheaves are threshed straight on the field or stored
in a field barn or rick, so that transport over public roads is eliminated. Its
high transport capacity permits one man to carry out transportation over a
distance from 1000 to 1750 m.
A comparison was made of the number of manhours required for forking
sheaves collected by a sheaf carrier onto an elevator and for dumping sheaves
from a waggon platform onto an elevator. The first method showed a labour
saving that varied from 10 to 30 per cent.
The various possibilities for mechanizing the loading of grain sheaves are
scrutinized. A tipping fork or a push-off stacker can be fitted to the frontend
loader, whereby various work methods can be used. T h e loading of sheaves
without packer(s) on the load proved to be most efficient, although the labour
requirements for unloading will be 25 per cent higher than when using packers.
The capacity of this one-man loading system equals that of hand loading by
two pitchers and two packers. Consequently, an economy in labour of about
60 per cent is achieved in loading.
No difference could be established between the loading with a tipping fork
and a push-off stacker.
The use of an overshot loader requires one or two men for building up the
load on the waggon. Its loading capacity is the same as that of the frontend
loader operated under similar conditions.
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A tractor rearencl loader can deposit the stacks onto waggons that are kept
ready in a centra] place. The load per waggon depends on the size of the
loading platform and can vary from two to six stacks. It is also possible that
two additional men pack the sheaves from the stacks thus loaded on the waggon. The results obtained with the use of front and rearend loaders with a
capacity varying from four to six stacks are similar to those of the rearend
loader under similar farming conditions.
Up-to-date hardly any experiences have been gained with the loading of grain
sheaves by hydraulic hoists. This loading method also requires packers on the
load. So far, we got the impression that the capacity of hydraulic hoists for
loading grain sheaves is inferior to that of the frontend loader or overshot
loader.
A comparison was made between the transport of combine harvested grain
in bulk and in sacks. W h e n a combine harvester without mounted tank is used
the best system was to drop each time four or five sacks preferably at the end
of the field, although not on the headlands. Is the plot extremely long then intermediate droppings' of four of five sacks at regular intervals are necessary.
Various aids are available for loading grain in sacks. Their labour saving
qualities, when compared with hand loading, are not substantial.
The use of an elevator belt proved to be most efficient. The advantage of
combine harvesters with mounted grain tanks lies in the fact that one man can
complete combine harvesting. In numerous cases a second man can manage the
entire grain transportation.
The grain tank should be emptied onto a waggon driven along the harvester.
A lowering of the output of the combine harvester by 8 to 10 per cent can thus
be prevented. Bulk handling of grain showed a labour saving of 40 to 55 per
cent compared with bagged grain. The greatest advantage of this system lies,
however, in the fact that only a few labourers are required.
Different work methods for loading and unloading straw bales are described.
The number of manhours required for loading straw bales scattered all over
the field is highest. Prior collection of the bales will result in a labour saving
of 20 to 35 per cent. A wide range of loading equipments is available. Results
obtained with the bale loader were favourable, although its use involves risks
both for the tractor driver and the man on the trailer. The frontend loader may
be of great value in carting off the bales.
The baling and loading of straw can be done in one operation by hitching
a trailer to the baler. One or two men will be needed for packing the bales on
the trailer. One man can handle about 3500 kgs of straw per hour (bales of
20—25 kgs). Consequently, two men will be needed when the baler has a
higher output that is fully used.
A 15 to 35 per cent labour saving can be achieved compared with hand
loading when an elevator is used for loading straw bales. Moreover, its use will
substantially lower the work effort.

De afbeeldingen 46 en 47 zijn beschikbaar gesteld door het Ministerie van Landbouw en Visserij; de afbeeldingen 19, 20 en 39 door de Afd. Landbouwwerktuigkunde en Landbouwgebouwen van de Landbouwhogeschool.
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