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VOORWOORD

Het merkenonderzoek bij landbouwwerktuigen is vanzelfsprekend een zaak die
nauw verband houdt met datgene wat er op de markt aan landbouwmachines wordt
aangeboden. Om technische en organisatorische redenen is het onmogelijk elk jaar
van alle mogelijke typen machines een beproeving, al of niet in groepsverband, te
doen plaatsvinden. Hierdoor komen nieuw uitgekomen machines niet altijd direct
aan hun trek. Verder is het zo, dat bij een beproeving in groepsverband soms
machines deelnemen waarvan geen bulletin verschijnt, omdat tijdens de beproeving
blijkt, dat bepaalde onderdelen aanpassing behoeven. Dit is vaak de aanleiding, dat
op korte termijn een nieuwe beproeving zin heeft.
Beide oorzaken leiden er toe dat op gezette tijden aanvullende beproevingen
plaatsvinden. Deze publikatie is hiervan een voorbeeld en sluit aan op de publikaties 102 en 116.
Wij mogen aannemen dat de weide-boer hiermee een nuttige aanvulling heeft ge
kregen op zijn documentatie over de mechanisatie van zijn gras- en hooioogst.
Gaarne willen wij op deze plaats hartelijke dank zeggen aan de bedrijven die hun
land ter beschikking stelden om dit merkenonderzoek onder verschillende omstan
digheden te kunnen uitvoeren. Met name zijn dit naast onze eigen prœfbœrderij
„De Vijf Roeden" te Duiven, de bedrijven van de heren H. A. van Beuningen te
Maarsbergen, H. J. Bosman te Ellecom, A. Meutstege te Bronkhorst en H. A.
Steentjes te Duiven.
Wageningen, maart 1971

Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie,
IR. F. COOLMAN

Directeur
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1. INLEIDING

In 1970 is een aanvullende beproeving uitgevoerd met hooibouwwerktuigen waar
van de resultaten in deze publikatie zijn weergegeven. In andere publikaties over
groepsbeproevingen worden uiteenzettingen gegeven over de groep werktuigen in
het algemeen. Daar dit echter een aanvullende beproeving betrof hebben wij ge
meend te kunnen verwijzen naar de publikaties over cirkelschudders en trommelschudders die reeds eerder in deze serie zijn verschenen.
In publikatie 102: „Groepsbeproeving cirkelschudders" zijn van een viertal mer
ken de beproevingsresultaten vermeld in de bulletins 303 t/m 306:
303 Bautz WR
304 Fahr Type KH 4 en KH 6
305 Fella Type TH 4 en TH 6
306 PZ Type Rotex 4 en Rotex 6
Hierin is o.a. een uiteenzetting gegeven over de onderdelen en de werking van
cirkelschudders in het algemeen. Andere hoofdstukken bespreken het gebruik van
de cirkelschudders, de capaciteit en het vermogen, terwijl verder de punten zijn ver
meld waarop moet worden gelet bij aankoop van een nieuwe schudder.
In publikatie 116: „Beproeving trommelschudders in groepsverband" zijn negen
I.L.R.-bulletins opgenomen van trommelschudders (bulletin 357 t/m 365):
357 Holablazer
358 Vicon Lely type E 90
359 PZ Windy
360 Veenhuis
361 Eureka type Turbulent
waarin weer hoofdstukken zijn gewijd
trommelschudders, terwijl verder wordt
waarop gelet moet worden bij aankoop.
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362
363
364
365

Mentor type Matador
Favoriet type D 220
Kemper
Gustin

aan de onderdelen en de werking van
ingegaan op het gebruik en de punten

2. DE BEPROEVING
In 1970 hebben aan de aanvullende beproeving van hooibouwwerktuigen de vol
gende machines deelgenomen: een trommelschudder, twee cirkelschudders en een
cirkelhark. Van deze vier machines is een bulletin verschenen.
De beproeving is uitgevoerd onder verschillende grond- en gewasomstandigheden.
Dit was mogelijk door de medewerking van:
Proefboerderij „De Vijf Roeden" te Duiven en de particuliere bedrijven van:
H. A. van Beuningen, Maarsbergen,
H. J. Bosman, Ellecom,
A. Meutstege, Bronkhorst,
H. A. Steentjes, Duiven.
De beproeving bestond uit de volgende delen:
beschrijving en technische gegevens;
praktijkproeven met droogproeven voor de schudders;
technische metingen;
constructie, bediening en onderhoud;
praktijkervaringen.
2.1. Beschrijving en technische gegevens
Van de machines zijn beschrijvingen gemaakt om een indruk te geven van de
bouw. In de technische gegevens zijn de afmetingen weergegeven en worden o.a. de
toerentallen en omtreksnelheden vermeld.
2.2. Praktijkproeven
Tijdens de veldproeven werd met de schudders en de hark gewerkt op verschil
lende grondsoorten, in diverse gewassen en onder diverse omstandigheden. In
tabel 1 is een overzicht gegeven van de omstandigheden waaronder is gewerkt.
De schudders zijn op meerdere percelen gebruikt voor het schudden van hooi
en kuilgras, voor het maken en spreiden van nachtwiersen en voor het maken van
perswiersen. De cirkelhark is gebruikt voor het bij elkaar harken van gras, kuilgras
en hooi.
Tijdens de droogproeven van de schudders werd het materiaal zo mogelijk twee
keer per dag geschud. Het proefobject werd tijdens enkele proeven met vier ver
schillende typen maaiers gemaaid, t.w. cirkelmaaiers met vier onder- of bovenaangedreven elementen en een werkbreedte van 1,60 m, een cirkelmaaier met twee
elementen en een werkbreedte van 1,60 m, een cirkelmaaier met twee elementen
en een werkbreedte van 1,30 m en een vijf- of zesvoetsmaaibalk.
Bij het uit het zwad schudden werd bij de cirkelschudders in de maairichting van
de cirkelmaaiers en tegengesteld aan de maairichting van de maaibalken gereden
om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Bij de trommelschudder werd in de
5
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maairichting van de maaibalken en tegengesteld aan de maairichting van de cirkel
maaiers gereden. Na enkele dagen werd het hooi 's avonds met de schudders op
nachtwiersen gebracht en 's morgens weer verspreid.
De schudders werden tijdens het schudden beoordeeld op het schoon opnemen,
de regelmatige verdeling en de verplaatsing van het materiaal en de windgevoelig
heid. Tijdens het maken van Wiersen werd zowel bij de hark als bij de schudders
gelet op het schoon opnemen, de bodemaanpassing, de windgevoeligheid en het
werken langs perceelskanten. Tevens werden de wiersvorm en de onderlinge afstand
bepaald.
TABEL 1

Perceel
no.

Overzicht van de omstandigheden waaronder tijdens het schudden is gewerkt
Opbrengst
in ton/ha
bij 80%
ds.

Gebruikte maaier
CM = cirkelmaaier
MB = maaibalk

Soort gewas

type

aantal
elementen

werkbreedte

1,60 m
1,30 m
1,60 m
6 voet
1,60 m
1,30 m
1,60 m
5 voet
1,60 m
1,30 m
1,60 m
6 voet

1

5

CM
CM
CM
MB

4
2
2

2

5-7

4
2
2

3

4

4

4

CM
CM
CM
MB
CM
CM
CM
MB
CM

5

6

MB

6

7

CM
MB

2

7

5

CM

2

4
2
2
4

—

Omstandigheden
maaiveld

jong, vrij kort
gewas
lengte 25 cm

rivierklei, vlak

zeer onregelmatig
gewas, gedeeltelijk
in de aar
lengte 20-40 cm

zand, vlak met
molshopen

vrij grof gewas,
reads in de aar
lengte 40 cm

rivierklei, vlak

grof gewas,
reeds in de aar
lengte 40 cm
zeer grof gewas
lengte 50-60 cm

rivierklei, vlak
rivierklei met
greppels

1,60 m
6 voet

lang grof
gewas, veel onder
gras

rivierklei met
greppels en sloot
kanten

1,30 m

vrij kort nagras

rivierklei, vlak

1,60 m
6 voet

De capaciteit van de machines tijdens de diverse werkzaamheden werd bepaald
voor percelen van 100 X 200 m. Hierbij is uitgegaan van de zuivere werktijd per
ha, dit is inclusief het draaien en een rusttoeslag van 15 %.
Om bij de schudders de regelmaat van de verdeling van het gewas na het schud
den te beoordelen werd gebruik gemaakt van een raam van 1 bij 2,5 m, dat was
verdeeld in tien vierkante vakken. Per vakje werd de hoeveelheid bepaald. De waar
dering in cijfers was: 0 = niets; 1 = weinig; 2 = normaal; 3 = veel en 4 = hoop.
Per veldje werden vijf waarnemingen gedaan. Het aantal nullen en vieren werd
opgeteld en met vier vermenigvuldigd. Het aantal enen en drieën werd met één ver7
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menigvuldigd en het totaal opgeteld. Hieruit ontstond het in de bulletins vermelde
waarderingscijfer. De bedekkingsgraad werd eenmaal per dag bepaald.
Voorbeeld:
Uit de vijf waarnemingen is het volgende gekomen:
aantal nullen (niets):
1 aantalpunten: 1 x 4 = 4
aantal enen (weinig):
7
„
„
7x1 = 7
aantal tweeën (normaal): 34
„
„
34 x 0 = 0
aantaldrieën (veel):
6
„
„
6 x 1=6
aantal vieren (hoop):
2
„
„
2x4 = 8
waarderingscijfer:

25

In dit voorbeeld is het waarderingscijfer 25, hetgeen wil zeggen dat de verdeling
zeer regelmatig was. Theoretisch geeft de regelmatigste verdeling een waarderings
cijfer van 50 x 0 = 0 en de meest onregelmatige verdeling heeft als waarderings
cijfer 50 X 4 = 200.
Om de droogsnelheid van het geschudde gewas te bepalen werden tweemaal per
dag monsters in duplo genomen en wel 's morgens voor het schudden of eventueel
Wiersen spreiden en 's avonds na het schudden of wiersen. Bij de monstername werd
de zgn. plukmethode toegepast. Per object werden twee monsters in duplo genomen
en wel één voor- en één achterop het object. Per monster werden zeven plukken
materiaal verzameld die met een hakselaar werden verkort en waaruit het droogmonster in duplo werd getrokken. Het vochtgehalte werd bepaald met behulp van
een droogstoof. De gegevens van meerdere proefveldjes per object werden gemid
deld en in een grafiek weergegeven. In deze grafiek is tevens het temperatuurverloop
en de relatieve luchtvochtigheid weergegeven. Deze gegevens werden ter plaatse met
een thermohygrograaf vastgelegd.
2.3. Technische metingen
De technische metingen bestonden uit het meten van het voor de aandrijving
benodigde vermogen. De metingen werden uitgevoerd in samenwerking met de
Technische Afdeling op de percelen 3, 4 en 5. De omstandigheden zijn vermeld
in tabel 1. De rijsnelheden tijdens de bewerkingen lagen tussen de 2,8 en 10 km/u,
al naar gelang de mogelijkheden die de machine bood.
Het voor de aandrijving benodigde vermogen werd bepaald met een koppelmeter
die op de aftakasstomp was geplaatst. De koppelmeter, die voorzien is van rekstrookjes op een torsie-as, is uitgerust met een fotocel en een lampje voor het meten
van het aftakastoerental. Het koppel en het toerental werden met behulp van een
recorder geregistreerd, terwijl het toerental bovendien op een frequentieteller was
af te lezen.
De koppelkrommen die verkregen zijn tijdens de koppelmetingen werden ge
middeld. Uit dit gemiddelde en het aftakastoerental kon het gemiddelde voor de
aandrijving benodigde vermogen worden berekend volgens:
vermogen (pk's) =
koppel (kgm) x toerental (omw./min)
7Ï6£
Bij dit type hooibouwwerktuigen blijkt het benodigde vermogen vrij laag te liggen,
zodat de meeste trekkers het gemakkelijk kunnen leveren.
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2.4. Constructie, bediening en onderhoud
De constructie, bediening en onderhoud werden tijdens de praktijkproeven be
oordeeld.
2.5. Praktijkervaringen
Na afloop van de beproeving is een aantal gebruikers van hetzelfde type schudder
of hark als het beproefde naar hun ervaringen gevraagd. Ook het aantal hectaren
dat met de machine was bewerkt werd opgenomen, evenals de eventueel voorge
komen breuk.
2.6. Medewerkers
De aanvullende beproeving van hooibouwwerktuigen is uitgevoerd door de mede
werkers van de Afdeling Merkenonderzoek. De vermogensmetingen werden gedaan
in samenwerking met de Technische Afdeling.
Algemene leiding:
Ir. A. R. Kraai
Uitvoering beproeving: Ir. A. Bouman
A. L. van Dis
J. Fluit
Afdeling Merkenonderzoek
Ir. A. R. Kraai
H. A. J. Porskamp
J. J. van der Velde
Technische metingen:
Publikatie:

H. G. Pluijgers
H. A. J. Porskamp

Technische Afdeling
Afdeling Merkenonderzoek

3. I.L.R.-BULLETENS
De resultaten van de aanvullende beproeving van hooibouwwerktuigen zijn
samengevat in vier rapporten, die als LL.R.-bulletin zijn gepubliceerd:
Bulletin
Bulletin
Bulletin
Bulletin

no.
no.
no.
no.

465,
466,
467,
468,

Victoria trommelschudder type H113
PZ Strela cirkelschudder
Niemeyer cirkelschudder type Heurebell HR 300 ....
Kuhn cirkelhark type GA 280

11
19
27
35

Deze bulletins zijn in dit hoofdstuk, op de wijze van beproeven na, onverkort
opgenomen.
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BULLETIN No. 4 6 5

BEPROEVING
VICTORIA T R O M M E L S C H U D D E R TYPE H 113

Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie
D r . S . L. Mansholtlaan 12, W a g e n i n g e n

DE VICTORIA TROMMELSCHUDDER TYPE H 113
Fabrikant: Cebeco, Steenwijk
Prijs op 1 januari 1971:
wiersborden:
zwadverspreider:

ƒ1995,—
ƒ 175,—
ƒ 25,— (prijzen exclusief 14 % B.T.W.)

Landbouwkundige beproeving: Proefboerderij „De Vijf Roeden" te Duiven en ver
schillende particuliere bedrijven
Jaar van beproeving: 1970.

BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De Victoria trommelschudder type H 113 is een aanhangmachine die wordt aangedreven
door de aftakas van de trekker. Het frame is vervaardigd van buis.
De machine heeft een in drie standen verstelbare trekboom: één voor het recht naar achteren
schudden, één voor het in verstek werken en één voor het transport in lengterichting. De trek
boom is voorzien van een aftakassteun en een steunpoot die omhoog geklapt kan worden.
Aan weerszijden van de machine bevinden zich de luchtbandwielen die iets achter de
haspelas zijn geplaatst. Ze zijn ieder afzonderlijk met een draadspil in hoogte verstelbaar. Ze
zijn beperkt zwenkbaar en kunnen worden vastgezet.
Het schudmechanisme bestaat uit een haspel met vier tandlijsten. Elke lijst is voorzien van
12 dubbele verende tanden, die met bouten worden vastgezet. De haspel voert het materiaal
boven over. Aan de voorzijde wordt de haspel omsloten door een kap van plaatstaal, terwijl
aan de bovenzijde een scharnierende klep is aangebracht die in vier standen verstelbaar is.
Onder de klep zitten twee in twee standen verstelbare spreidplaatjes, terwijl in het midden een
spreidbord kan worden aangebracht.
Aan de achterzijde van het frame kunnen verzamelborden worden opgehangen, die elk met
een stang worden vastgezet.
De hoogte van de tanden boven de grond kan worden ingesteld met de verstelbare wielen.
Voor het transport wordt de machine in lengterichting met de verstelbare trekboom achter
de trekker geplaatst, terwijl het achterste wiel wordt vastgezet.
De aandrijving van de machine geschiedt vanaf de aftakas van de trekker. De verdere aan
drijving vindt plaats via een met oße gevulde haakse overbrenging, een tussenas en een rollenketting met kettingwielen. De aftakas is voorzien van een slipkoppeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte in werkstand zonder borden
Breedte in werkstand
Hoogte
Lengte in transportstand met borden
Breedte in transportstand met borden
Vrije hoogte in transportstand
Gewicht
Gewicht op steunpoot
Werkbreedte
Lengte trekboom
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285
345
110
385
295
20
510
62
260
165

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg
kg
cm
cm

Wielen: aantal
2
bandenmaat
4.00-8
spoorbreedte
323 cm
Schudmechanisme: haspel:
4 tandlijsten
diameter
86 cm
breedte
255 cm
toerental bij 400 omw./min
van de aftakas
252 omw./min
tanden: per tandlijst
12 dubbele
onderlinge afstand
9 en 12,5 cm
lengte
23,5 cm
dikte
0,6 cm
afstand tandpunt tot grond . . . 0-20 cm
horizontale afstand haspelas
tot wielas
12 cm
omtreksnelheid bij 400 omw./min
van de aftakas
11 m/sec
Kap: afstand van de tanden tot de kap: voor
15 cm
boven
18 cm
booglengte zonder verstelbare klep
120 cm
lengte klep
40 cm
breedte klep
259 cm
aantal standen
4
Verzamelborden: aantal standen
1
doorlaatbreedte: voor
74 cm
achter
66 cm
hoogte boven grond
10 cm
Aantal smeernippels: op machine
1
op aftakas
5

RESULTATEN VAN DE BEPROEVING

De Victoria trommelschudder is op verschillende percelen gebruikt voor het
schudden en harken van hooi- en kuilgras. In tabel 1 is een overzicht gegeven van
de percelen en de omstandigheden (zie blz. 7).

Het schudden
Tijdens het spreiden van verschillende typen zwaden bleek dat de Victoria
trommelschudder type H 113 van:
— een cirkelmaaier met vier elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee vol
ledige zwaden net niet kan meenemen, voor drie kleine zwaden was de werk
breedte ruim voldoende;
— een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee
zwaden juist kan meenemen;
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— een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,30 m drie zwaden
niet kan meenemen. Twee zwaden kan hij ruim meenemen;
— een zesvoetsmaaibalk uitgerust met binnen- en buitenzwadbord net geen twee
zwaden kan meenemen;
— een vijfvoetsmaaibalk twee zwaden juist kan meenemen.
Tijdens het spreiden van zwaden werd gereden met een snelheid van 3,4 tot 6
km/u. In lange, sterk samenhangende gewassen moest het langzaamst worden ge
reden, terwijl in kortere gewassen de snelheid hoger was. Het toerental van de
aftakas was meestal 400 omw./min (volgens het instructieboekje), hoewel hogere
toerentallen soms een betere verdeling gaven. Bij de latere bewerkingen werd de
rijsnelheid opgevoerd tot 7,5 km/u. Bij hogere snelheden bleef het werk vaak nog
wel goed, maar de machine begon dan te springen.
De opname van het materiaal was zowel in het fijne en matig lange als in het
grove gewas goed.
De verspreiding van het materiaal was regelmatig.
De windgevoeligheid was gering als de verstelbare achterklep in de onderste stand
werd gezet. Bij een matige zijwind waren de afzonderlijke werkgangen wel duidelijk
te onderscheiden. De twee spreidplaatjes achterin de verstelbare klep veroorzaakten
bij het uit het zwad spreiden bij onnauwkeurig rijden soms een vermindering van
het spreidbeeld.
Uitgaande van de zuivere werktijd per ha (dit is inclusief het draaien en een
rusttoeslag van 15 %) is bij een rijsnelheid van 3,4 tot 7,5 km/u de capaciteit van
de Victoria H 113 trommelschudder tijdens het schudden 0,7 tot 1,4 ha/u.
Het maken en spreiden van Wiersen
Met de Victoria type H 113 konden na het aanbrengen van de verzamelborden
strakke ronde Wiersen worden gemaakt. Op de percelen met een lage opbrengst
waren de Wiersen iets plat.
Bij een normaal gewas bedroeg de breedte van de wiers 85 (75-95) cm, terwijl de
afstand tussen de Wiersen 165 (120-180) cm was. De strook tussen de Wiersen was
op vlakke percelen goed schoon, op ongelijke percelen bleven soms plukken liggen.
De rijsnelheid tijdens het Wiersen bedroeg 5-7 km/u al naar gelang de gelijkheid
van het perceel, het aftakastoerental 400 omw./min en de capaciteit, uitgaande van
de zuivere werktijd, 1-1,4 ha/u.
Het spreiden van de Wiersen ging matig met behulp van het spreidbord. Het
materiaal werd niet over de volle breedte verdeeld, terwijl in het midden ook vaak
minder lag. De verdeling in de lengterichting was goed als er maar precies zo over
de wiers werd gereden, dat het spreidbord juist boven de wiers lag. De rijsnelheid
tijdens het Wiersen spreiden bedroeg 5 km/u bij een aftakastoerental van 400 omw./
min.

De bedekkingsgraad
Uit het bepalen van de bedekkingsgraad is gebleken dat het gewas na het uit het
zwad schudden zeer regelmatig verdeeld was. Het berekende waarderingscijfer over
14

alle proefvelden was gemiddeld 25. Tijdens de tweede dag bedroeg het 33 en de
derde dag was het weer 25.
Na het Wiersen spreiden was dit getal 90, hetgeen wil zeggen dat het materiaal
onregelmatig verspreid lag. Dit werd in dit geval veroorzaakt door het niet over de
volle werkbreedte verplaatsen, waardoor veel nullen in de waardering voorkwamen.
De droogsnelheid
De resultaten van de vochtbepalingen van de monsters, die 's morgens en 's avonds
op de veldjes van de Victoria werden genomen, zijn weergegeven in grafiek 1. Hierin
is tevens weergegeven het gemiddelde vochtgehalteverloop van twee cirkelschudders.
De vochtgehalten zijn de gemiddelden van meerdere proefveldjes. Ook de weers
omstandigheden zijn in deze grafiek opgenomen.
Uit de vochtbepalingen blijkt, dat de droogsnelheid van het hooi dat met de
Victoria is bewerkt, evenhoog ligt als het gemiddelde van twee cirkelschudders. Ook
het eindvochtgehalte blijkt niet veel te verschillen.
Het benodigde vermogen
Tijdens het uit het zwad schudden op object 5 was voor een rijsnelheid van 2,8
tot 4,0 km/u en een aftakastoerental van 400 omw./min voor de aandrijving van de
machine een vermogen nodig van 3,2 tot 7,5 pk. Op object 4 is geschud bij een
vochtgehalte van 50 %. Dit gewas was reeds eerder geschud. Hier was het benodigde
vermogen 2 tot 5 pk bij een rijsnelheid van 4 tot 6 km/u.
Op object 3 zijn de door de machine zelf gemaakte Wiersen verspreid van hooi
waar de vorige dag 5 mm regen in was gevallen. Het benodigde vermogen was 2 tot
4 pk bij een rijsnelheid van 5,3 tot 8 km/u.
Voor de aandrijving van de onbelaste machine was 0,25 pk nodig, terwijl het
aanloopkoppel 6,6 kgm bedroeg.
Bediening, constructie en onderhoud
Het aankoppelen van de machine achter de trekker was gemakkelijk. De steunpoot aan de trekboom kon tijdens het werk omhoog worden geklapt. Op de trek
boom was een aftakassteun aangebracht.
Het verstellen van werk- in transportstand in de lengterichting was vlug en ge
makkelijk uit te voeren. Dit was eveneens het geval met het in verstek stellen van
de machine. Het aan- en afkoppelen van de verzamelborden ging vrij gemakkelijk.
Het verstellen van de spreidplaatjes en het aanbrengen van het spreidbord onder de
verstelbare klep was gemakkelijk.
Het instellen van de hoogte van de tanden boven de grond met de verstelbare
wielen was eenvoudig.
De Victoria was goed gebouwd en afgewerkt. Tijdens de beproeving is geen breuk
voorgekomen. Het eventuele wisselen van de tanden was gemakkelijk, evenals het
spannen van de overbrengingsketting.
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Vochtgehalteverloop, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

Het onderhoud van de machine was eenvoudig. Behalve de nippels op de tussenas
behoefden alleen de wielassen tweemaal per seizoen te worden gesmeerd.
De machine werd afgeleverd met een summiere gebruiksaanwijzing en een uit
gebreide onderdelenlijstx).

Praktijkervaringen
Op de bezochte bedrijven was gemiddeld 15 (6-36) ha met de Victoria H 113
bewerkt. De opname en de verdeling van het materiaal waren goed. Het maken van
Wiersen ging goed, terwijl bij het verspreiden het materiaal niet altijd over de volle
breedte werd verdeeld. Het aankoppelen en afstellen was gemakkelijk. Tandenbreuk
kwam bij deze machines, die vrij weinig hadden gewerkt, weinig voor.

• BEOORDELING
De Victoria trommelschudder type H 113 is een getrokken machine met aftakasaandrijving die geschikt is voor het schudden en verspreiden van gras en hooi en
het maken van Wiersen.
De machine heeft een werkbreedte van 2,60 m. Hij kan van een cirkelmaaier
met vier elementen en een werkbreedte van 1,60 m drie kleine zwaden ruim mee
nemen; van een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,60 m
twee zwaden juist meenemen; van een cirkelmaaier met twee elementen en een
werkbreedte van 1,30 m twee zwaden ruim meenemen; van een zesvoetsmaaibalk
uitgerust met binnen- en buitenzwadbord net geen twee zwaden meenemen en
van een vijfvoetsmaaibalk juist twee zwaden meenemen.
Bij het schudden kan, afhankelijk van het te bewerken materiaal, worden ge
reden met een snelheid van 3,4 tot 7,5 km/u, hetgeen overeenkomt met een
capaciteit van 0,7 tot 1,4 ha/u. Bij het schudden wordt het materiaal goed opge
nomen en zeer regelmatig verspreid. De windgevoeligheid is gering als de verstel
bare klep in de onderste stand wordt gezet.
Met de Victoria H 113 kunnen zowel goede nacht- als perswiersen worden ge
maakt. De strook tussen de Wiersen is op gelijke percelen goed schoon. De rij
snelheid tijdens het Wiersen is 5 tot 7 km/u, hetgeen een capaciteit geeft van 1,0
tot 1,4 ha/u. Het spreiden van Wiersen gaat matig bij een rijsnelheid van 5 km/u.
Het gewas wordt niet over de volle breedte verdeeld.
De droogsnelheid van het met de Victoria type H 113 bewerkte materiaal is
gelijk aan het gemiddelde van twee cirkelschudders.
Het voor de aandrijving van de machine benodigde vermogen bedraagt nor
maal, afhankelijk van de rijsnelheid, 2 tot 5 pk; bij het verspreiden van zwaden
kan het oplopen tot 7,5 pk.
M Een nieuwe uitgebreide handleiding is in bewerking en zal binnenkort verschijnen.
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De bediening van de machine is gemakkelijk. Het verstellen van transport- in
werkstand is snel door één man uit te voeren. De hoogte van de tanden boven
de grond kan gemakkelijk worden ingesteld.
De Victoria H 113 is goed gebouwd en afgewerkt. Het onderhoud van de
machine is gemakkelijk uit te voeren en vraagt weinig tijd.
De gebruikers van de Victoria H 113 zijn in het algemeen tevreden over de
constructie en de werking van de machine.
Wageningen, november 1970
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• DE PZ STRELA CIRKELSCHUDDER
Fabrikant: P. J. Zweegers en Zonen N.V., Geldrop
Verkoop: Kon. Handelmij v/h Boeke en Huidekoper N.V., Haarlem
N.V. Heesters en Zonen, Haaren (N.B.)
H. J. Reesink en Co N.V., Zutphen
Prijs op 1 januari 1971: ƒ 2150,— (excl. 14 % B.T.W.)
Landbouwkundige beproeving: Proefboerderij „De Vijf Roeden" te Duiven en ver
schillende particuliere bedrijven
Jaar van beproeving: 1970.
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De PZ Strela cirkelschudder is een aanbouwmachine die wordt aangedreven door de aftakas
van de trekker.
De machine bestaat uit een draagbok, een hoofdframe met twee schudelementen en een
kokerbalk die de delen onderling verbindt.
De scharnierende draagbok dient voor de bevestiging van de machine aan de hefinrichting
van de trekker en is voorzien van scharnierende aankoppelingspunten. Aan het hoofdframe
zijn de beide schudelementen bevestigd die tegen elkaar in draaien en elk voorzien zijn van
een in twee standen verstelbaar steunwiel '). Vóór tussen de elementen is aan de bok een
verend bevestigd verdeelbord aangebracht.
Elk schudelement bestaat uit tien dubbele tanden, die scharnierend zijn bevestigd aan een
rond buisframe en die door veerdruk omhoog worden gehouden. Tijdens het werk wordt door
de centrifugaalkracht de lichte veerdruk overwonnen en komen de tanden in werkstand. De
tanden hebben twee standen, nl. één voor het harken en één voor het schudden.
Achter de machine kunnen verstelbare wiersborden worden gemonteerd. Tijdens het schud
den kunnen ze gebruikt worden om het zijdelings wegwerpen van het materiaal te voorkomen.
In de wiersstand worden ze dichter bij elkaar gezet en kunnen ze vrij over de grond slepen.
In de transportstand worden ze omgekeerd in de houders gezet en kunnen ze geheel naar
binnen worden geklapt *).
De aandrijving van de machine vindt plaats vanaf de aftakas van de trekker via de tussenas
naar de haakse overbrenging van het rechter element. Het linker element wordt vanaf het
rechter element met een tussenas in het hoofdframe aangedreven. De aftakas is voorzien van
een slipkoppeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte in transportstand
Breedte in transportstand
Hoogte in transportstand
Werkbreedte
Gewicht
Wielen:
aantal
bandenmaat
spoorbreedte

220
240
140
280
280
2
3.50-8
140

cm
cm
cm
cm
kg
cm

') Bij het model 1971 is het steunwiel in drie standen verstelbaar en worden de zwadborden
naar binnen geklapt.
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Elementen: aantal
2
onderlinge afstand
140 cm
diameter draaicirkel tandpunten
136 cm1)
toerental bij 540 omw./min van de aftakas . . . 180 omw./min
tanden: aantal per element
10 dubbele
lengte: bovenste
31 cm
onderste
35 cm
diameter
0,9 cm
omtreksnelheid bij 540 omw./min . . . 12,8 m/sec
Verzamelborden: hoogte
56 cm
aantal tanden per bord
10
lengte tanden
56,5-80 cm
aantal standen: in lengte
2 *)
in breedte
8 *)
doorlaatbreedte: voor
van 85-210 cm
achter
van 20-275 cm
Aantal smeernippels: op machine
4
op aftakas
5
RESULTATEN VAN DE BEPROEVING

De PZ Strela cirkelschudder is op verschillende percelen gebruikt voor het schud
den en harken van hooi- en kuilgras. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de
percelen en de omstandigheden (zie blz. 7).
Het schudden
Tijdens het spreiden van verschillende typen zwaden bleek dat de PZ Strela
cirkelschudder van:
— een cirkelmaaier met vier elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee vol
ledige zwaden net kon meenemen als er zeer nauwkeurig werd gereden. Voor
drie kleine zwaden was de werkbreedte ruim voldoende;
een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee
zwaden goed kan meenemen;
— een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,30 m drie zwaden
niet kan meenemen. Twee zwaden kan hij ruim meenemen;
— een zesvoetsmaaibalk uitgerust met binnen- en buitenzwadbord net geen twee
zwaden kan meenemen;
— een vijfvoetsmaaibalk twee zwaden juist kan meenemen.
Tijdens het verspreiden van zwaden werd gereden met een snelheid van 3,8 tot
6,3 km/u. In matig lange gewassen was de rijsnelheid het hoogst, terwijl in zeer
korte en in zware gewassen het langzaamst werd gereden. Het aantal omw./min van
de aftakas bedroeg steeds 540. Bij de latere bewerkingen werd de rijsnelheid opge') Bij het model 1971 is de diameter 139 cm en is de constructie van de verzamelborden dus
danig gewijzigd dat slechts alleen in de breedte drie verstelmogelijkheden nodig zijn.
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voerd tot 10 km/u bij 540 omw./min van de aftakas of er werd gereden met een
snelheid van 7 km/u bij 450 omw./min van de aftakas. Ook bij de hoogste snelheid
bleef de machine de grond goed volgen.
De opname van het materiaal was zowel in het fijne en matige lange als in het
grove gewas goed. Als tijdens de eerste keer schudden de zwaden van korte ge
wassen niet juist voor de elementen lagen, bleven er soms plukken liggen.
De verspreiding van het materiaal was vrij regelmatig; in het midden bleef een
iets dikkere baan liggen.
De windgevoeligheid was gering. Het materiaal werd door de machine weinig
omhoog geworpen en bovendien kon de zijwaartse verplaatsing worden begrensd
door de verstelbare wiersborden. Bij een vrij sterke zijwind waren de afzonderlijke
werkgangen wel duidelijk te onderscheiden.
Het uitharken van flauw hellende slootkanten en het verwijderen van gras vlak
langs heiningen ging goed door één wiersbord in de wiersstand te zetten, waardoor
aan de buitenkant een vrije strook ontstond.
Uitgaande van de zuivere werktijd per ha (dit is inclusief het draaien en een
rusttoeslag van 15 %) is bij een rijsnelheid van 4 tot 10 km/u de capaciteit van de
PZ Strela tijdens het schudden 0,8 tot 2,0 ha/u.
Het maken en spreiden van Wiersen
Met de PZ Strela konden met de verstelbare wiersborden strakke ronde Wiersen
worden gemaakt. Ook op percelen met een lage opbrengst waren de Wiersen nog
voldoende rond. Bovendien konden hier twee Wiersen op elkaar worden gebracht
door de wiersborden schuin dezelfde kant uit te richten waardoor steeds twee
Wiersen dicht bij elkaar komen te liggen, die dan in een volgende gang kunnen
worden verenigd.
Bij een normaal gewas bedroeg de breedte van de wiers 80 (60-100) cm, terwijl
de afstand tussen de Wiersen 180 (165-210) cm was. Op percelen met weinig hooi
was dit voor enkelvoudige Wiersen resp. 67,5 en 200 cm. De strook tussen de
Wiersen was zeer schoon; op ongelijke percelen bleef soms een pluk liggen.
De rijsnelheid tijdens het Wiersen bedroeg 6-7,5 km/u al naar gelang de gelijk
heid van het perceel. Het toerental van de aftakas was 540 omw./min. De capaciteit
bedroeg, uitgaande van de zuivere werktijd, 1,2-1,5 ha/u.
Het spreiden van de Wiersen ging goed. Het materiaal werd luchtig neergelegd.
Bij een rijsnelheid van 5 km/u en 540 omw./min van de aftakas werd het gewas
over de volle breedte verdeeld, hoewel in het midden iets een rug voor kwam. Bij
hogere snelheden werd het gewas niet over de volle breedte verdeeld.
De bedekkingsgraad
Uit het bepalen van de bedekkingsgraad is gebleken dat het gewas na het uit het
zwad schudden vrij regelmatig verdeeld was. Het berekende waarderingscijfer over
alle proefvelden was gemiddeld 37. Tijdens de tweede dag bedroeg het 47 en de
derde dag was het 44, hetgeen wil zeggen dat de verdeling toen iets minder regel
matig was dan na de eerste keer schudden.
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Na het Wiersen spreiden was dit getal 59, hetgeen wil zeggen, dat het materiaal
iets onregelmatig verdeeld lag. Dit werd mede veroorzaakt door de dikkere rug in
het midden.
De droogsnelheid
De resultaten van de vochtbepalingen van de monsters die 's morgens en 's avonds
op de veldjes van de PZ Strela werden genomen zijn weergegeven in grafiek 1.
Hierin is tevens weergegeven het vochtgehalteverloop van een standaardtrommelschudder met verende tanden. De vochtgehalten zijn de gemiddelden van meerdere
proefveldjes. Ook de weersomstandigheden zijn in deze grafiek opgenomen.
Uit de vochtbepalingen blijkt, dat de droogsnelheid van het hooi dat met de
PZ Strela is bewerkt, evenhoog ligt als dat van de standaardtrommelschudder. Ook
het eindvochtgehalte blijkt niet veel te verschillen.
Het benodigde vermogen
Tijdens het uit het zwad schudden op object 5 was voor een rijsnelheid van 3,4
tot 6,7 km/u voor de aandrijving van de machine een vermogen nodig van 6,0 tot
9,9 pk. Op object 4 is geschud bij een vochtgehalte van 50 %. Dit gewas was reeds
eerder geschud. Hier was het benodigde vermogen 4,7 tot 5,4 pk bij een rijsnelheid
van 5,1 tot 10 km/u. Op object 3 zijn de door de machine zelf gemaakte Wiersen
verspreid van hooi waar de vorige dag 5 mm regen in was gevallen. Het benodigde
vermogen was 1,9 tot 2,5 pk bij een rijsnelheid van 5,3 tot 8 km/u en een aftakastoerental van 400 omw./min.
Voor de aandrijving van de onbelaste machine was 0,4 pk nodig, terwijl het
aanloopkoppel 9,3 kgm bedroeg.
Bediening, constructie en onderhoud
Het bevestigen van de machine aan de hefinrichting was gemakkelijk. De aansluitpunten voor de hefinrichting waren scharnierend, zodat de machine zich kon aan
passen bij oneffenheden.
Het verstellen van transport- in werkstand en omgekeerd was gemakkelijk. De
wiersborden konden omgekeerd in de houders worden geplaatst en met een stang
worden vastgezet*). Aan één kant ging het vastzetten moeilijk.
Het verstellen van de harkstand in de spreid- en schudstand was snel uit te voeren
op het omzetten van de tanden na. De nylon lagering van de tanden ging na enige
tijd vastzitten2). Het verstellen van de wiersborden in de diverse standen was ge
makkelijk.
De PZ Strela was goed gebouwd en afgewerkt. Tijdens de beproeving is geen
breuk voorgekomen. Het eventuele wisselen van de tanden was gemakkelijk.
Het onderhoud van de machine was eenvoudig. Elke vijf bedrijfsuren moesten de
nippels op de aftakas worden gesmeerd, elke 10 uur de twee nippels op de tandwiel
huizen en elke 50 uur de nippels op de wielen.
') Zie voetnoot blz. 20.
De boring in de nylon lagers is groter gemaakt.

2)
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Vochtgehalteverloop, relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

De machine werd afgeleverd met een zeer duidelijke gebruiksaanwijzing en een
uitgebreide onderdelenlijst. Ook op de machine waren duidelijke gebruiksaanwijzin
gen aangebracht.
Praktijkervaringen
Op de bezochte bedrijven was gemiddeld 35 (5-120) ha met de PZ Strela bewerkt.
Tijdens het schudden werd het materiaal meestal regelmatig verdeeld. Het maken en
verspreiden van Wiersen ging goed. Bij het omstellen van de wiers- in schudstand en
omgekeerd ging de nylon lagering van de tanden na enige tijd vastzitten. De boring
van de nylon lagers is bij de nieuwe uitvoering echter groter gemaakt. In enkele
gevallen kwam tandenbreuk voor.

• BEOORDELING
De PZ Strela cirkelschudder is een aanbouwmachine met aftakasaandrijving
die geschikt is voor het schudden en verspreiden van gras en hooi en het maken
van Wiersen.
De machine heeft een werkbreedte van 2,80 m. Hij kan van een cirkelmaaier
met vier elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee zwaden net meenemen;
van een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee
zwaden goed meenemen; van een cirkelmaaier met twee elementen en een werk
breedte van 1,30 m twee zwaden ruim meenemen; een zesvoetsmaaibalk uitgerust
met binnen- en buitenzwadbord net geen twee zwaden meenemen; een vijfvoetsmaaibalk twee zwaden juist meenemen.
Bij het schudden kan, afhankelijk van het te bewerken materiaal, gereden
worden met een snelheid van 3,8 tot 10 km/u, hetgeen overeenkomt met een
capaciteit van 0,8 tot 2,0 ha/u. Bij het schudden wordt het materiaal goed op
genomen en vrij regelmatig verspreid. In het midden ontstaat soms een iets
dikkere baan. De windgevoeligheid van de machine is gering.
Met de PZ Strela kunnen zowel nacht- als perswiersen worden gemaakt. De
strook tussen de wiersen is goed schoon. Ook is het mogelijk twee dunne Wiersen
op elkaar te brengen. De rijsnelheid tijdens het wiersen is 6 tot 7,5 km/u, hetgeen
een capaciteit geeft van 1,2 tot 1,5 ha/u. Het spreiden van wiersen gaat goed tot
een snelheid van 5 km/u.
De droogsnelheid van het met de PZ Strela bewerkte materiaal is gelijk aan die
van de standaardtrommelschudder.
Het voor de aandrijving benodigde vermogen bedraagt gemiddeld 5 pk; bij het
met hoge snelheid verspreiden van zwaden kan het oplopen tot 10 pk.
De bediening van de machine is gemakkelijk. Het verstellen van transport- in
werkstand en omgekeerd is snel door één persoon uit te voeren. Bij het verstellen
van de hark- in de schudstand levert het omzetten van de tanden na enige tijd
moeilijkheden op ').
De boring in de nylon lagers is groter gemaakt.
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De PZ Strela is goed gebouwd en afgewerkt. Het onderhoud van de machine
is gemakkelijk uit te voeren en vraagt weinig tijd. Het bij de machine behorende
instructieboekje is zeer goed uitgevoerd.
De gebruikers van de PZ Strela zijn in het algemeen tevreden over de con
structie en de werking van de machine.
Wageningen, november 1970
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BEPROEVING
NIEMEYER CIRKELSCHUDDER TYPE HEUREBELL
H R 300

Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie
D r . S . L. Mansholtlaan 12, W a g e n i n g e n

• DE NIEMEYER CIRKELSCHUDDER TYPE HEUREBELL
HR 300
Fabrikant: Westfälische Stahl-Pflug-Fabrik H. Niesmeyer Söhne, Riesenbeck,
Duitsland
Verkoop: Brinkmann en Niemeijer N.V., Zutphen
Prijs op 1 december 1970: getrokken uitvoering ƒ 1940,—
driepuntsuitvoering
ƒ2110—
zwadkorf
ƒ 250,—
(prijzen excl. 12 % B.T.W.)
Landbouwkundige beproeving: Proefboerderij „De Vijf Roeden" te Duiven en
verschillende particuliere bedrijven
Jaar van beproeving: 1970.
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De Niemeyer cirkelschudder type Heurebell HR 300 is een getrokken machine die wordt
aangedreven door de aftakas van de trekker. De machine bestaat uit een hoofdframe waaraan
een trekboom, twee schudelementen en twee wieltjes zijn gemonteerd. Een driepuntsuitvoering
is leverbaar.
De trekboom is in twee standen verstelbaar: één voor het recht en één voor het schuin naar
achteren schudden. De wieltjes kunnen eveneens in de bijbehorende stand worden geplaatst.
Elk schudelement bestaat uit zes armen met aan de uiteinden dubbele verende tanden. De
beide elementen draaien tegen elkaar in.
Met behulp van spindels worden de wielen en de trekboom in het verticale vlak versteld,
waardoor de hoogte van de tanden boven de grond en de hoek van de tanden ten opzichte
van de grond kunnen worden ingesteld.
De machine kan worden uitgerust met een wierskorf waarbij zwadborden worden geleverd,
die aan de binnenzijde van de wielen kunnen worden gemonteerd. Tijdens het schudden kan
de wierskorf óf opgeklapt öf verwijderd worden, terwijl de zwadborden dan moeten worden
verwijderd.
Voor het transport wordt de draaischotel van de elementen met een pen vastgezet en kun
nen van elk element de buitenste armen tegen de naastliggende geklapt en vastgezet worden.
De aandrijving van de elementen vindt vanaf de aftakas van de trekker plaats via tussenassen en haakse overbrengingen, welke laatste zich in met olie gevulde tandwielkasten be
vinden.
De aftakas van de machine is voorzien van een slipkoppeling.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte
Breedte in transportstand
Hoogte in transportstand
Werkbreedte
Gewicht
28

240
180
170
300
270

cm
cm
cm
cm
kg

Lengte trekboom
126
Wielen:
aantal
2
bandenmaat
3.50-8
spoorbreedte
130
Elementen: aantal
2
onderlinge afstand
130
diameter draaicirkel tandpunten
185
toerental bij 540 omw./min van de aftakas ... 135
aantal armen
6
tanden: aantal per arm
1
lengte: buitenste
36
binnenste
38
diameter
0,9
omtreksnelheid bij 540 omw./min van de
aftakas
13
Wierskorf: hoogte
69
aantal tanden
2X7
lengte tanden
91,5
aantal standen
1
doorlaatbreedte: voor
117
achter
58
Zwadbord: totale lengte
140
aantal tanden
5
lengte tanden
92 en 55

cm
AM
cm
cm
cm
omw./min
dubbele
cm
cm
cm
m/sec
cm
cm
cm
cm
cm
cm

RESULTATEN VAN DE BEPROEVING

De Niemeyer cirkelschudder type Heurebell HR 300 is op verschillende percelen
gebruikt voor het schudden en harken van hooi- en kuilgras. In tabel 1 is een over
zicht gegeven van de percelen en de omstandigheden (zie blz. 7).
Het schudden
Tijdens het spreiden van verschillende typen zwaden bleek dat de Niemeyer
Heurebell HR 300 van:
— een cirkelmaaier met vier elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee vol
ledige zwaden goed kan meenemen;
— een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,30 m drie
zwaden kan meenemen. In korte gewassen blijven aan de zijkanten soms pluk
ken liggen;
— een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee
zwaden goed kan meenemen;
— een zesvoetsmaaibalk uitgerust met binnen- en buitenzwadbord twee zwaden
ruim kan meenemen;
— een vijfvoetsmaaibalk twee zwaden ruim kan meenemen.
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Bij het spreiden van zwaden werd gereden met een snelheid van 4,8 tot 6,7 km/u.
Het regelmatigste werk werd verkregen als de machine zó werd gesteld, dat het
materiaal schuin naar achteren werd geworpen. In zware gewassen ontstond hier
door aan het begin een dikkere strook, die bij de volgende bewerkingen echter
gemakkelijk werd weggewerkt. In zware gewassen moest de machine vrij ver voor
over worden gezet om het gewas goed uit elkaar te krijgen, hetgeen de werkbreedte
echter nadelig beïnvloedde. Het gunstigste toerental van de aftakas was tijdens de
eerste bewerking 540 omw./min.
Bij de latere bewerkingen werd de machine zó afgesteld, dat hij recht naar ach
teren schudde. Tijdens deze bewerkingen was de machine vrij gevoelig voor het
juiste toerental, zodat het soms moeilijk was de juiste afstelling te vinden. De
gunstigste rijsnelheid was 5 tot 7,6 km/u bij een aftakastoerental van 400-500
omw./min.
De opname van het materiaal was goed, zowel in het fijne en matig lange als in
het grove gewas.
De verspreiding van het gewas was regelmatig. Het materiaal werd vrij ver naar
achteren geworpen, wat vooral op de kopakkers minder gemakkelijk was.
De windgevoeligheid was matig. Dit werd bereikt door het grote aantal verstelmogelijkheden. Als de machine bij zijwind vlak werd gezet, werd het gewas wel ver
zijdelings verplaatst, waardoor het moeilijk was de werkgang terug te vinden. Bij
het met de wind meerijden wikkelde er materiaal onder de armen van de machine.
Het uitharken van flauwhellende slootkanten en het verwijderen van gras langs
heiningen ging goed doordat de machine zo kon worden gesteld dat het materiaal
schuin naar achteren werd gegooid.
Uitgaande van de zuivere werktijd per ha (dit is inclusief het draaien en een rusttoeslag van 15 %) is bij een rijsnelheid van 4,8 tot 7,6 km/u de capaciteit van de
Niemeyer Heurebell HR 300 tijdens het schudden 1,0 tot 1,6 ha/u.

Het maken en spreiden van Wiersen
Met de Niemeyer Heurebell HR 300 konden na het aanbrengen van een wierskorf en twee zwadborden vrij platte doch wel regelmatige Wiersen worden gemaakt.
Op percelen met een licht gewas was de niet verstelbare wierskorf te breed, waar
door een holle wiers werd gevormd.
Bij een normaal gewas bedroeg de breedte van de wiers 100-110 cm, terwijl de
afstand tussen de Wiersen 130-140 cm was. In nagras bedroeg de wiersbreedte 90
cm. De strook tussen de Wiersen was in meerdere gevallen onvoldoende schoon. In
lange gewassen werd de strook voldoende schoon.
De rijsnelheid tijdens het Wiersen was 5-6 km/u bij een aftakastoerental van 540
omw./min. Uitgaande van de zuivere werktijd bedroeg de capaciteit dan 1,0 tot 1,1
ha/u.
Het spreiden van de Wiersen ging zeer goed. Het materiaal werd luchtig over de
volle breedte verdeeld. Bij een rijsnelheid van 6 km/u en een aftakastoerental van
540 omw./min werd het gewas regelmatig verdeeld. Tijdens het spreiden van
Wiersen met de wind mee werd de machine soms sterk bedekt met hooi dat te hoog
werd opgeworpen. Het werk bleef echter wel regelmatig.
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De bedekkingsgraad
Uit het bepalen van de bedekkingsgraad is gebleken dat het gewas na het uit het
zwad schudden regelmatig verdeeld was. Het berekende waarderingscijfer over alle
proefvelden was gemiddeld 33. Tijdens de tweede en derde dag bedroeg het 39,
hetgeen wil zeggen dat de verdeling toen vrij regelmatig was.
Na het Wiersen spreiden was dit getal weer 33, dwz. dat het materiaal regelmatig
verdeeld was over het veld.
De droogsnelheid
De resultaten van de vochtbepaling van de monsters die 's morgens en 's avonds
op de veldjes van de Niemeyer Heurebell HR 300 werden genomen zijn weer
gegeven in grafiek 1. Hierin is tevens weergegeven het vochtgehalteverloop van een
standaardtrommelschudder met verende tanden. De vochtgehalten zijn de gemiddel
den van meerdere proefveldjes. Ook de weersomstandigheden zijn in deze grafiek
weergegeven.
Uit de vochtbepalingen blijkt, dat de droogsnelheid van het hooi dat met de
Niemeyer Heurebell HR 300 is bewerkt, evenhoog ligt als dat van de standaard
trommelschudder. Ook het eindvochtgehalte blijkt niet veel te verschillen.
Het benodigde vermogen
Tijdens het uit het zwad schudden op object 5 was voor een rijsnelheid van 3,4
tot 6,7 km/u en een aftakastoerental van 540 omw./min voor de aandrijving van de
machine een vermogen nodig van 5,6 tot 9,1 pk. Op object 4 is geschud bij een
vochtgehalte van 50 %. Dit gewas was reeds eerder geschud. Hier was het be
nodigde vermogen 2,0 tot 2,8 pk bij een rijsnelheid van 5,3 tot 8,0 km/u en een
aftakastoerental van 400 omw./min.
Op object 3 zijn de door de machine zelf gemaakte Wiersen verspreid van hooi
waar de vorige dag 5 mm regen door was gevallen. Het benodigde vermogen was
1,3 tot 2,4 pk bij een rijsnelheid van 2,8 tot 5,3 km/u en een aftakastoerental van
400 omw./min.
Voor de aandrijving van de onbelaste machine was 0,4 pk nodig, terwijl het aan
loopkoppel 5,9 kgm bedroeg.
Bediening, constructie en onderhoud
Het aankoppelen van de machine achter de trekker was minder gemakkelijk. Het
zwaartepunt lag achter de wielen, waardoor de machine van voren opwipte.
Het verstellen van transport- in werkstand en omgekeerd was vrij gemakkelijk.
Voor het in transportstand zetten konden van elk element twee armen worden om
geklapt en met een pen worden vastgezet.
Het instellen van de hoogte van de wielen was gemakkelijk en de stand was op
een schaalverdeling af te lezen. Met een draaispindel kon de hoek van de elementen
ten opzichte van de grond worden geregeld. Het verstellen van het schuin, naar recht
naar achteren schudden en omgekeerd was, doordat de wielen moesten worden
verdraaid, minder gemakkelijk door één man uit te voeren.
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Het aanbrengen van de wierskorf was gemakkelijk, terwijl de geleideplaten naast
de wielen minder gemakkelijk waren te plaatsen.
De Niemeyer Heurebell HR 300 was goed gebouwd en afgewerkt. Tijdens de
beproeving is geen breuk voorgekomen. Het eventuele wisselen van de tanden was
gemakkelijk.
Het onderhoud van de machine was eenvoudig. Alleen de aftakas bevatte vijf
smeernippels en de olie in de tandwielkasten diende eenmaal per jaar ververst te
worden.
De machine werd afgeleverd met een Duitse gebruiksaanwijzing; een onderdelenlijst ontbrak. Op de machine waren aanwijzingen in het Duits aangebracht.
Praktijkervaringen
Op de bezochte bedrijven was gemiddeld 35 (13-90) ha met de Niemeyer Heurebell HR 300 bewerkt. Tijdens het schudden werd het materiaal regelmatig verdeeld.
Doordat de spreidbreedte in hooi groter was dan de opneembreedte werden in
enkele gevallen moeilijkheden ondervonden bij het terugvinden van de naastliggende
werkgang. Bij de machines die uitgerust waren met een wierskorf ging het maken
van Wiersen matig, terwijl het verspreiden uitstekend ging. Het omstellen en afstellen
van de machines, die veelal een driepuntsbevestiging hadden, was gemakkelijk.
Tandenbreuk kwam niet voor.

• BEOORDELING
De Niemeyer Heurebell cirkelschudder type HR 300 is een aanhangmachine
met aftakasaandrijving die geschikt is voor het schudden, het verspreiden van gras
en hooi en matig geschikt is voor het maken van Wiersen.
De machine heeft een maximale werkbreedte van 3,00 m. Hij kan van cirkel
maaiers met twee of vier elementen en een werkbreedte van 1,60 m twee zwaden
goed meenemen; van een cirkelmaaier met twee elementen en een werkbreedte
van 1,30 m in langere gewassen drie zwaden meenemen; van een zesvoetsmaaibalk
uitgerust met binnen- en buitenzwadbord ruim twee zwaden en van een vijfvoetsmaaibalk ook twee zwaden meenemen.
Bij het schudden kan, afhankelijk van het te bewerken materiaal, gereden wor
den met een snelheid van 4,8 tot 7,6 km/u, hetgeen overeenkomt met een capaci
teit van 1,0 tot 1,6 ha/u. Bij het schudden wordt het materiaal goed opgenomen
en regelmatig verspreid. Het uit het zwad schudden gaat het beste als de machine
zó afgesteld wordt dat hij schuin naar achteren schudt. In deze stand is de
machine zeer geschikt voor het uitharken van slootkanten e.d.
De windgevoeligheid van de machine is matig. Hij kan vrij vlak worden gezet,
maar hierdoor ontstaat er een grote zijwaartse verplaatsing van het materiaal.
Met de Niemeyer Heurebell HR 300 kunnen in een lang zwaar gewas goede
Wiersen worden gemaakt. In lichte en korte gewassen zijn de Wiersen te breed en
hol van vorm, terwijl bovendien de strook tussen de Wiersen onvoldoende schoon
is. De rijsnelheid tijdens het Wiersen is 5-6 km/u, hetgeen een capaciteit geeft van
1,0-1,1 ha/u. Het spreiden van Wiersen gaat zeer goed bij een snelheid van 6
km/u en een aftakastoerental van 540 omw./min.
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De droogsnelheid van het met de Niemeyer Heurebell HR 300 bewerkte mate
riaal is gelijk aan die van de standaardtrommelschudder. Het voor de aandrijving
van de machine benodigde vermogen bedraagt gemiddeld 2,5 pk; tijdens het uit
het zwad schudden kan het oplopen van 5,6 tot 9,1 pk.
De bediening van de machine is vrij gemakkelijk. Het verstellen van transport
in werkstand en omgekeerd is vrij gemakkelijk, evenals het omstellen naar het
schuin naar achteren schudden, waarbij het verstellen van de wielen minder ge
makkelijk is. Het omstellen van de machine voor het Wiersen is gemakkelijk. De
hoekverstelling van de elementen en de diepte-instelling van de tanden is gemak
kelijk, al is de juiste instelling soms moeilijk te vinden daar de machine sterk
gevoelig is voor het juiste toerental.
De Niemeyer Heurebell HR 300 is goed gebouwd en afgewerkt. Het onderhoud
is gemakkelijk uit te voeren en vraagt weinig tijd.
De gebruikers van de Niemeyer Heurebell HR - 300 zijn in het algemeen
tevreden over de constructie en de werking van de machine.

Wageningen, november 1970

INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE

Afdeling Merkenonderzoek

Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling volledig en ongewijzigd
wordt vermeld.
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BEPROEVING
KUHN CIRKELHARK TYPE GA 280

Instituut voor Landbouwtechniek
en Rationalisatie
Dr. S. L. Mansholtlaan 12, Wagen

. DE KUHN CIRKELHARK TYPE GA 280
Fabrikant: Kuhn frères et Cie, Saverna, Frankrijk
Importeur: H. J. Reesink en Co N.V., Zutphen
Prijs op 1 januari 1971: ƒ 1825 — (excl. 14 % B.T.W.)
Landbouwkundige beproeving: Proefboerderij „De Vijf Roeden" te Duiven en
verschillende particuliere bedrijven
Jaar van beproeving: 1970.

BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
De Kuhn cirkelhark type GA 280 is een aanhangmachine die wordt aangedreven door de
aftakas van de trekker. Aan het frame is aan de voorzijde de trekarm aangebracht, terwijl aan
de achterzijde het harkmechanisme is gemonteerd.
De trekarm is verstelbaar in tien standen, terwijl er bovendien nog twee transportstanden
zijn. De trekarm doet tevens dienst als steunpoot.
Het harkmechanisme bestaat uit zeven armen die om een verticale as draaien. Aan elke arm
is een hark bevestigd bestaande uit drie dubbele geveerde tanden. De stand van de harken
wordt centraal gestuurd en is zo, dat ze tot boven de wiers een harkende beweging maken en
dan omhoog draaien. Om het zijdelings wegwerpen van het materiaal te voorkomen wordt de
machine uitgerust met een zowel in de lengte als in de breedte verstelbaar zwadbord, bestaande
uit elf maal twee gebogen tanden.
De hoogte van de tanden boven de grond kan worden geregeld met de in vier werkstanden
en twee transportstanden verstelbare wielen. De machine wordt vlak gesteld met het aanspanningspunt.
De aandrijving van de machine geschiedt vanaf de aftakas van de trekker. Via een tussenas
en een met olie gevulde tandwielkast wordt het harkmechanisme gestuurd en aangedreven. De
aftakas is voorzien van een slipkoppeling.
Het harkmechanisme wordt aan de voorzijde afgeschermd door een half cirkelvormige
beugel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte
293
Breedte met zwadbord
280
Hoogte in transportstand
100
Gewicht
270
Werkbreedte
280
Wielen:
aantal
2
bandenmaat
3.50-6
spoorbreedte
100
Elementen: aantal
1
aantal harken
1
diameter draaicirkel buitenste tand
243
toerental bij 540 omw./min van de aftakas ...
75
36

cm
cm
cm
kg
cm
cm
cm
omw./min

tanden: aantal per element
3 dubbele
onderlinge afstand
9 cm
lengte
47 cm
dikte
0,9 cm
Zwadbord: aantal verstelmogelijkheden x): in de lengte ...
4
in de breedte . . traploos
afstand tot harken
0-80 cm
Aantal smeernippels: op machine
1
op aftakas
3

RESULTATEN VAN DE BEPROEVING

Het harken van gras en kuilgras
Het harken van gras en kuilgras ging goed met de Kuhn cirkelhark.
In korte gewassen werd gereden met gemonteerde zwadhark, waarbij het gewas
van twee kanten op één wiers werd gebracht Ook in zeer korte gewassen met een
lengte van ± 15 cm nam de hark het gewas nog schoon op bij een rijsnelheid van
7,5 km/u en een aftakastoerental van 400-450 omw./min. De breedte van de Wiersen
was 90 cm, terwijl de strook tussen de Wiersen 4,00 m bedroeg.
In langere gewassen werden Wiersen gevormd van één kant harken. Ook hier
werd gewerkt met gemonteerd zwadbord. In reeds vrij droge gewassen kon de
rijsnelheid worden opgevoerd tot 10 km/u. Bij nog hogere snelheden bleef de
machine wel goed harken doch de wiers werd te onregelmatig van vorm. De hark
beschadigde de zode weinig, terwijl de vermenging met grond gering was, daar het
gewas niet werd opgerold.
Bij een rijsnelheid van 7,5 km/u en van twee kanten barken bedroeg de capaciteit
1,4 ha/u, terwijl dit bij 10 km/u en van één kant harken 2,1 ha/u was.
Het harken van hooi
Het harken van hooi ging goed onder de diverse omstandigheden. Op vlakke
percelen leverde de hark bij een snelheid van 12,5 km/u en een toerental van 450
omw./min van de aftakas nog goed werk. Op ongelijke percelen was de snelheid
lager, omdat de machine anders te veel ging springen.
De opname van het hooi was onder alle omstandigheden goed, zodat de strook
tussen de wiers steeds schoon was.
Als er van één kant werd geharkt was de breedte van de wiersen 80 cm, terwijl de
strook tussen de wiersen 2,20 m was, zodat de totale werkbreedte 3,00 m bedroeg.
Bij het harken van twee kanten was de afstand tussen de wiersen 3,50 m met een
wiersbreedte van 100 cm en een effectieve werkbreedte van 2,25 m. Met gemonteerd
zwadbord was de werkbreedte iets groter, maar deze ging in droog hooi hopen
trekken !). De windgevoeligheid was gering.
De maximale capaciteit tijdens het hooi harken bedroeg 2,5 ha/u.
1)

Volgens de importeur is het aan te bevelen het zwadbord weg te nemen. Een hoogte
verstelling van het zwadbord in drie standen is bij de nieuwe uitvoering aanwezig.
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Het werken langs slootkanten en heiningen
Flauwhellende slootkanten konden met de Kuhn cirkelhark vrij goed worden
uitgeharkt als er met de trekker maar dicht genoeg langs de kant kon worden ge
reden. Het werken langs heiningen ging ook goed. De machine kon het gewas vol
doende ver van de kant afhalen.

Het benodigde vermogen
In droog hooi met een opbrengst van 4 ton/ha was voor de aandrijving van de
machine gemiddeld 1,7 tot 3,0 pk nodig bij een rijsnelheid van 5,1 tot 10 km/u. In
een lang zwaar gewas dat eenmaal was geschud, bedroeg, ook bij een rijsnelheid van
5,1 tot 10 km/u, het vermogen gemiddeld 2,9 tot 4,2 pk.
Voor de aandrijving van de onbelaste machine was 1,3 pk nodig, terwijl het
aanloopkoppel 5,2 kgm bedroeg.

Bediening, constructie en onderhoud
Het aankoppelen van de machine achter de trekker was gemakkelijk.
Het verstellen van de hoogte van de tanden in de transportstand en de vier werk
standen was gemakkelijk uit te voeren. Het vlakstellen van de machine met de
verstelbare trekboom was vrij gemakkelijk.
Het zijwaarts verstellen van het zwadbord ging soms minder gemakkelijk door
dat het klemde. De lengteverstelling was onvoldoende. Ook in de stand waarbij het
bord zo ver mogelijk naar achteren was geplaatst werden korte gewassen achter het
bord heen gegooid, waardoor een minder regelmatige wiers ontstond *).
De Kuhn cirkelhark was goed gebouwd en afgewerkt. Tijdens de beproeving is
geen breuk voorgekomen.
Het onderhoud van de machine was eenvoudig. Op de machine was één en op de
aftakas waren drie nippels aangebracht. De olie in het oliebad diende eenmaal per
jaar te worden ververst.
De machine werd afgeleverd met een Franse gebruiksaanwijzing, voorzien van
een Nederlandse vertaling.

Praktijkervaringen
De bezochte gebruikers van de Kuhn cirkelhark hadden veelal een aanbouwmachine, waarmee gemiddeld 20 (10-40) ha was gewerkt. Ze waren tevreden over
het werk van de machine, al werden in enkele gevallen plukken hooi en gras weer
mee teruggenomen. De maximale rijsnelheid varieerde in hooi van 7 tot 12 km/u en
') Volgens de importeur is de stand van het zwadbord gewijzigd.
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in gras was dit ±8 km/u. Het onderhoud en de afstelling waren gemakkelijk. In
enkele gevallen was de constructie van de machine te licht en moest deze verzwaard
worden1).

• BEOORDELING
De Kuhn cirkelhark type GA 280 is een aanhangmachine met aftakasaandrijving die geschikt is voor het aan enkelvoudige of dubbele Wiersen harken
van gras, kuilgras en hooi.
De machine maakt strakke Wiersen en heeft bij het van één kant harken een
werkbreedte van 3,00 m, terwijl dit bij het van twee kanten harken varieert van
2,25 tot 2,50 m. De machine neemt zowel de korte als de lange gewassen schoon
op zonder ze met grond te vermengen.
Afhankelijk van de geaardheid van het gewas en de vlakheid van het perceel
kan er gereden worden met een snelheid van 7,5 tot 12,5 km/u. De capaciteit
varieert dan van 1,4 tot 2,5 ha/u.
Het voor de aandrijving van de machine benodigde vermogen varieert, afhan
kelijk van de rijsnelheid en de gewasomstandigheden, van 1,7 tot 4,2 pk.
De bediening van de machine is gemakkelijk. Het verstellen van transport- in
werkstand en omgekeerd is vlug uit te voeren.
De Kuhn cirkelhark GA 280 is goed gebouwd en afgewerkt. Het onderhoud
van de machine is gemakkelijk uit te voeren en vraagt weinig tijd.
De gebruikers van de Kuhn cirkelhark zijn over het algemeen tevreden over de
constructie en de werking van de machine.
Wageningen, november 1970

INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE

Afdeling Merkenonderzoek

•) Volgens de importeur is de constructie intussen verzwaard.

Overneming alleen toegestaan als de Beoordeling volledig en ongewijzigd
wordt vermeld.
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SUMMARY
The present publication forms a supplement to publication 102: „Series test of
rotary tedders" and to publication 116: „Series test of overtop tedders".
During 1970 a test was carried out with one overtop tedder, two rotary tedders
and one rotary rake. Test results are reproduced in four reports which are included
in this publication as I.L.R.-test bulletins No. 465 up to and including No. 468.
In the introduction to this publication an outline is given of the testing procedure.
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VERBAND), april 1969
ƒ 2,90
No. 129 ONDERZOEK NAAR HET MAAIEN VAN GRAS MET
LANDBOUWCIRKELMAAIERS
door A. van Wijk, mei 1969
ƒ 2,85
No. 130 BEPROEVING LANDBOUWCIRKELMAAIERS (IN GROEPS
VERBAND), juli 1969
ƒ 3,65
No. 131 JAARVERSLAG 1968, september 1969
uitverkocht
No. 132 HET SCHOONMAKEN VAN MAAIDORSERS TER VOORKOMING
VAN VERMENGING VAN ZAAIZADEN EN HET OVERBRENGEN
VAN SCHADELIJKE ONKRUIDEN
door ir. K. de Koning, september 1969
ƒ2,60
No. 133 AARDAPPELVERZAMELROOIERS - VERSLAG VAN DE
LANDELIJKE AARDAPPELROOIDEMONSTRAHE TE WARFFUM
IN 1968
door ir. M. M. de Lint en ir. A. H. J. Siepman met medewerking van
B. v. d. Weerd, oktober 1969
ƒ2,90
No. 134 GROND EN WERKTUIG - EEN OVERZICHT VAN DIVERSE
GRONDBEWERKINGSSYSTEMEN MET DE DAARBIJ
BEHORENDE WERKTUIGEN
door ir. G. J. Poesse met medewerking van J. Boer en
ir. A A. Hofman, november 1969
ƒ 3,20
No. 135 OVER DE PRECISIE VAN PRECISIEZAAIEN
door E. Strooker, december 1969
ƒ 2,70
No. 136 TECHNISCHE GEGEVENS WIELTREKKERS
door ir. J. Terpstra, G. Kiers en D. Foeken, januari 1970
uitverkocht
No. 137 VEILIGHEIDSCABINES, -FRAMES EN -BEUGELS, januari 1970
ƒ 2,75
No. 138 MECHANISATIEMOGELIJKHEDEN BIJ HET VERSTREKKEN
VAN RUWVOER
door A. H. Bosma, januari 1970
ƒ 3,—
No. 139 MECHANISATIE VAN DE SUIKERBIETENOOGST - VERSLAG
VAN DE TIENDE LANDELIJKE BIETENROOIDEMONSTRATIE
TE VEELERVEEN IN 1969, februari 1970
ƒ 3,—
No. 140 BEPROEVING STAL- EN DAKVENTILATOREN EN THERMO
STATEN, februari 1970
ƒ4,—
No. 141 BEMONSTERINGSTECHNIEK
door ir. H. J. Burema, maart 1970
ƒ2,75
No. 142 JAARVERSLAG 1969, juli 1970
ƒ 2,50
No. 143 ORGANISATIE EN PLANNING OP LOONBEDRIJVEN EN
WERKTUIGENCOÖPERATIES
door J. Bouma en K. Martens, augustus 1970
ƒ 3,25

No. 144 KIEMBESCHADIGING DOOR AARDAPPELPOOTSYSTEMEN
door ir. A. H. J. Siepman en B. v. d. Weerd, september 1970
No. 145 BEPROEVING OPRAAPWAGENS (IN GROEPSVERBAND),
September 1970
No. 146 METHODE VOOR BEWAKING VAN DE GRASLANDEXPLOITATIE
door ir. P. B. A. v. d. Heijde met medewerking van S. A. R. François,
Z. J. Halman en J. Kouwenberg, oktober 1970
No. 147 ONDERZOEK AARDAPPELROOISCHAREN
door ir. A. H. J. Siepman en B. v. d. Weerd, februari 1971
No. 148 MERKENONDERZOEK TWEESCHAARWENTELPLOEGEN,
februari 1971

ƒ 2,75
ƒ3,25

ƒ 3,—
ƒ3,—
ƒ3,25

Prijs ƒ 3,—
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