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ENKEIJS ALGEMENE INDRUKKEN1
De omstandighed3n voor de agrarische produktiv in de U.S.A, wisselen sterk
voor de verschillende gebieden. Als gevolg hiervan is ook het landbouwkun
dig ondérzoök kan de diverse bezochte onderzoekcentra verschillend.
Het onderzoek aan de universiteiten is vaak gericht op de behoeften in die
staat, omdat het ook voor het grootste deel door de belastingen van die
staat wordt gefinancierd. Het landbouwkundig onderzoek.aan de universiteit
is vaak vrij sterk op de praktijk gericht. Dit wordt o.m. gestimuleerd door
de sterke binding die er is tussen de drie taken van de universiteit (Onder
wijs, Onderzoek en Voorlichting). De onderzoekers zijn vrijwel allen ver
plicht tot het geven van onderwijs. Doze verplichting hebten ook de mensen
die de landbouwvoorlichting verzorgen. Op deze wijze heeft men een snelle
doorstroming van de praktijk naar voorlichting en onderzoek en weer naar de
praktijk via het onderwijs.
Naast het onderwijs aan de studenten wordt veel gedaan aan de bijscholing
van afgestudeerden, die in de vorm van cursussen aan de universiteit wordt
gegeven. Deze cursussen zijn uiteraard sterk op de praktijk gericht en
dragen ertoe.bij dat de problemen van de praktijk snel bij de universiteit
terechtkomen.

. .

Door de centrale regering in Washington D.C. wordt op een aantal terreinen
onderzoek gefinancierd via een eigen onderzoekorganisatie. Dit ligt vooral
op het gebied van de meer landelijke problemen, waaraan de universiteiten
niet genoeg aandacht kunnen besteden als gevolg van te geringe geldmiddelen
en te kleine personeelsbezetting. Deze onderwerpen zijn o.m. automatisering
van het voeren, transport van produkten over grote afstanden, opslag en be
waring van landbouwprodukten, grondbewerking en nog vele.andere onderwerpen
zoals problemen bij de export van landbouwprodukten, enz*. . .
Deze onderzoekingen worden centraal geleid en door de U.S.D.A. gefinancierd
terwijl zoveel mogelijk wordt getracht het werk bij de universiteiten te
coördineren. Men heeft de Agricultural Research Service, de Transport and.
Facilities Research Division, de Marketing Research Service, terwijl bijv.
ook het National Tillage Machinery Laboratory in Alabama direct door de
centrale overheid wordt gefinancierd. Ifeestal wordt aansluiting gezocht bij
het werk van onderzoekers aan de universiteit, waardoor men vaak al tot een
taakverdeling kan komen. Deze samenwerking kan in allerlei vormen en op
allerlei niveaus worden gerealiseerd.
Naast deze samenwerking op het gebied van het onderzoek is er een activi
teit op het gebied van publikaties. Wij maakten kennis met de activiteiten
van de Midwest.Plan Service. Dit is een samenwerking tussen 13 universi
teiten en de U.S,D„A., waarbij over diverse onderwerpen de resultaten

van het onderzoek-worde» bijeengebracht en waaruit dan een boekwerk wordt
samengesteld met aanwijzingen voor de praktijk* Deze activiteit is vooral
gericht op stallenbouw(79, 80, 81), de opslagplaatsen (02) en beregening
(84). In zo'n publikatie kan de boer verschillende plannen hierover vinden,
terwijl werktekeningen kunnen worden besteld«
Naast plannen voor nieuwe installaties en gebouwen bevatten deze publikaties veel technische gegevens over fysische eigenschappen van de desbetref
fende landbouwprodukten. Het bepalen van deze fysische eigenschappen wordt
op verschillende universiteiten op ruime schaal uitgevoerd, vaak als voor
studie voor de ontwikkeling van een nieuwe oogstmachine en soms in samen
werking met onderzoekers op het terrein van de plantenveredeling.
Men krijgt de indruk dat men in bepaalde perioden extra aandacht besteedt
aan onderwerpen, die sterk in de belangstelling staan, zoals in het ver
leden de Soil Conservation en nu de Pollution (air, soil, fermai, enz.).
Dit wordt in de hand gewerkt door de situatie dat vaak de fondsen voor het
onderzoek direct door de belangengroepering worden opgebracht»
Om een indruk te krijgen van de produktie van landbouwprodukten in dit
grote land wordt in tabel 1 een overzicht gegeven van de tien belangrijkste
staten voor 25 produktietakken, berekend naar de ontvangsten aan de boer
derij in 1968.

Tabel 1 Belangri4ksfce"TB*aiten-be4a?e£fende de opbrengsfeo«-p^tr^pgod^nccm 19^8 (In. tailjoen dollars)
Produkt
Alle landbouwprodukten
Alle veeteeltprodukten
Alle gewassen
Produkten1^
Rundvee en
kalveren

United States
1 Waarde
44.386
25.539
18.847

Rangorde van de tien belangrijkste staten
1
2
4
6
8
3
5
7
Calif. Iowa Texas 111. Minn. Nebr. Kans. wis.
4.274 3.462 2.669 2.591 1.865 1.758 1,536 1.459
Iowa Calif. Texas Minn. Nebr. Wis. ïii. Kans.
2.548 1.605 1.414 1.279 I.273 1.243 1.224 1.002
Calif. 111. Texas Iowa Fla. N.C. Ind. Minn,
2.669 I.367 1.255
896
913
607
586
734
Iowa Nebr. Texas
1.246
901
939
Wis. N.Y. Calif,
807
470
557
Iowa 111. Ind.
964
521
312
111. Iowa
Ind.
268
436
726
111. Iowa Mo.
412
469
219
Calif. Ga.
Ark.
103
196
174
Kans. N.Dak, Wash,
282
148
269
Ga.
Ark. Ala.
200
165
I52
N è C, Kfr.
Tenn.

9
Mo.
1.402
Mo.
955
Kanst
534

10
Ind.
1.362

S.Dak.
753
Wash»
522

Kanst Calif, Colo. S.Dak 111. Minn. Okla.
488
780
766
485
563
474
456
Minn. Pa.
Mich. Ohio Iowa Texas 111.
Mellqurodukten
2 5.962
426
4o8
245
245
148
215. 184
Mo.
Minn. Nebr. Ohio S.Dak, Wis, Kans«.
Mestvarkens
164
146
106
292
230
230
3 3.820
130
Nebr. Minn. Ohio Mo.
Kans. N.C. S.Dak.
200
Mals
2.549
133
42
173
98
58
56
Ind. Ark. Minn. Ohio Miss. lia.
Tenn.
208
Sojabonen
128
198
143
157
87
5 2.464
59
N.C. Pa.
Texas Miss. Ala. Ind. N.Y.
6 1.922
88
Eieren
84
96
96
85
76
74
Okla. Mont. Nebr. Texas S.Dak. 111, Idaho
143
109
Tarwe
134
64
6l
99
79
7 1.815
Miss. Texas Del. Maine Calif.
N.C. Md.
140
Slachtkippen
82
68
48
8 I.317
90
93
43
s.c. Ga.
Va,
Fla, Conn. Mid. Ohio
82
282
81
Tabak
30
20
76
13
27
77
9 1.176
Texas Miss. Calif, Ark. Ariz. Ira.
Ala. Tenn. Ga.
S.C.
120
Katoenlint
10 1.163
82
46
303
185
56
38
34
34
177
Calif. Fla. 8,Y. Ohio Pa.
III. Mich. N.J. Mass. Ore.
60
Kasgroenten
li 1
196
89
34 • 32
26
940
53
53
39
27
Texas Kans. Nebr« Calif. Ariz. Okla. N.Mex Colo. Mo.
S.Dak.
Sorghum
12
304
6
19
13
569
27
15
93
3
9
n
Calif. Colo. Texas Wash. Kans. Ariz. Minn. Idaho Nebr. N.Mex.
20
20
Hooi
20
143
18
13
25
25
23
17
549
17
Calif. Fla. Ohio N.J. Ind. Pa.
Mich, N.Y. S.C. Texas
Tomaten
14
8
45
19
15
6
543
275
95
9
7
7
Idaho Calif. Maine Wash. N.Y. Wis. Fla. Ore. Pa.
N.Dak.
Aardappelen
81
526
45
34
15
96
32
16
25
23
19
17
Texas La.
Ark. Calif. Miss. Mo.
Tenn. S.C.
•a««
Rijst
16
—
l4o
14
127
125
1
502
94
•
•
Calif. Minn. Mo.
N.C, Ark. Texas Iowa Ohio Wis. Utah
Kalkoenen
28
58
52
22
16
17 1 415
37
33
27
15
15
Fla. Calif. Ariz. Texas Hawaii La.
Sinaasappelen 18 1
282
14
6
381
•
79
•
Calif. Idaho Colo. Minn. Mich. Wash, Nebr. N.Dak. Mont. Wyo.
Suikerbieten
82
364
20
19
47
23
39
33
17
17
15
15
Wash. N.Y. Mich. Calif. Pa.
Va.
W.Va. N.C. Ohio N.J.
Appels
28
20
26
338
47
19
11
17
99
8
8
7
Colo. Texas Calif. Iowa N.Dak. Idaho Wyo. Utah Mont. Minn.
Schapen en
lammeren
21 1 316
34
21
21
25
23
20
35
13
13
13
Ga.
Texas N.C. Okla. Ala. Va.
Fla« S.C. N.Mex Calif.
Pinda's
Ill
22
311
56
43
28
28
29
3
3
•
9
Calif. N.Dak. Minn. Mont. Idaho Ariz. Ore, S.Dak. Wash, Colo,
Gerst
64
28
24
23 1 269
69
12
8
15
8
8
7
Hawaii La.
Fla.
Suikerriet2Î
60
24 J 128
3)
69
Calif. N.Y. Wash. Ariz. Pa.
Mich. Ohio Ark, Mo,
Nebr,
Druiven
16
8
5
194
25
1
1
2??. ,
•
5
3
1) de 25 belangrijkste Produkten naar marktwaarde 3) seldopbrengsten van suikerriet in Hawaii
2) exclusief suikerriet in Hawaii
niet beschikbaar voor publlkatle
. minder dan $ $00.000
1 11.270
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Stapels van de New Holland
Stackliner .(Triangle T. Ranch,
Los Banas, California)

De Stack retriever met stapel van 69 pakken
luzernehooi. (Triangle T. Ranch,Los Banas,
California)

Met de New Holland Stack
retriever worden de stapels
van de rand van het perceel
naar de opslagplaats of fa
briek gevoerd.(Triangle
T.Ranch, Los Banas,California)

Kooiwagen met kLeine hooipakjes, die met de pakkenwerper
in de wagen zijn geworpen. De
pakken worden met de hand ge
lost.

-4 2. DE VERWERKING VAN HOOI- EN STROPAKKEN
In California heeft men sterk geraecfcaniseerrd^sysiiemen om zware pakken
luzernehooi te verwerken. In het algemeen wordt het hooi met een vochtge
halte van ca. 20% geperst tot pakken van 50 tot 70 kg. Dit zijn dan driedraadspakken met afmetingen van 45 x 55 x 115 cm. In het door ons bezochte
deel van California hebben we geen handwerk zien verrichten bij het laden
en afvoerëh van deze pakken (Maish (43)).
2.1. New Holland
Het door "New Holland" op de markt gebrachte "Stackliner" of "Haro-bed"
systeem wordt het meest toegepast. Het is zelfs zo algemeen, dat men
wedstrijden met deze zelfrijdende opraï\pstapelwagens kan organiseren,
waarbij zo snel mogelijk een bepaald aantal pakken moet worden opge
laden en afgezet.
Bij ons bezoek aan de fabriek in Fowler, waar men uitsluitend deze pak-,
kenwagens maakt, hebben we de fabricage van deze wagens kunnen bekijken.
De Stackliner of Haro-bed levert de stapels pakken in een nette rij.
Het goed functioneren van dit systeem staat of valt met de vorm en de
stevigheid van de pakken. Alleen met een grote mate van uniformiteit
van de pakken is optimaal stapclwerk te leveren.
Het afvoeren van.de stapels binnen een straal van + 20 km wordt ver
zorgd met de zgn. Stack-retriever. Dit werktuig wordt op een truck ge
bouwd en Iran de stapels van de Stackliner zonder veel moeite opnemen,
vervoeren en afzetten. Dit zijn dan stapels van ca. 5 ton luzernehooi.
Deze Stack-retriever is voorzien van een kipbaar laadvlak met twee
hydraulisch bedienbare vorken,die de onderste laag pakken van de stapel
zijdelings vastklemmen. Bovenop de stapel wordt eén van pennen voorzien
raam gedrukt, zodat de stapel enigszins onder spanning komt te staan.
Mocht de stapel toch nog neiging vertonen om uit elkaar te vallen, dan
wordt dit voorkomen door een ketting, voorzien van twee pakkenhaken.
Eén haak wordt in de bovenste laag geslagen en de ketting wordt om de
steunketting geslagen, waarna de.andere haak eveneens in een lager pak
van de.bovenste laag pakken komt. Dit gebeurt aan beide kanten van de
stapel. Daarna wordt de stapel zonder moeite opgenomen en in horizontale
stand afgevoerd.
Het zal duidelijk zijn dat de afstand,die op deze wijze kan worden over
brugd,maar klein is, omdat 5 ton hooi een te geringe lading is voor een

dergelijk drnir-werktuig. Het aanbrengen -vaa" een verbandlaag blijkt voor
alle stapels van meer dan 36 pakten nog noodzakelijk te zijn* Om deze
laag op de juiste plaats te krijgen wordt de bestuurder vla een beisignaal op dit moment attent gemaakté Hij moet dan met de hand deze
laag vormen (uitgezonderd de 1048 waarvoor een.automatisch systeem is
ontwikkeld om deze verbandlaag aan te brengen). Deze laag bevat vrijwel
altijd een pak minier dan normaal, zodat dan ook de maximale belading
een pak minder wordt.
Tabel 2

Technische gegevens van de New Holland automatische opraapstapelwagens

Type

1048

1047

1044

1030

1010

1005

1000

4890
8,46

4264
7,51

2948
7,97

1905
6,90

1620
7,01

1399
7,01

1545
7,01

2,59
3,66
4,11
2,38
0,20

3,55
2,82
2,13
2,54
2,54
4,06
3,08
3,05
3,05
3,05
3,45
3,50
3,55
3,15
3,15
1,78
1,93
1,85
1,55
1,55
0,36
0,33
0,27
0,27
0,27
gelaste staaLiverbindingen

2,41
2,90
3,15
1,55
0,27

êlSSSeen
gewicht
lengt»
breedte
transportstand
werkstand
hoogte
spoorbreedte
bodemvrijheid
constructie

(kg)
(m)
(m)
*

(m)
(m)
(m)

Banden
voor

14.00 9.00 x
x 17.5 16 8P

achter

15.00 15.00 12.5L 6.70
x 19.5 x 19.5 x 16
x 15
8P
'6P
8P

motorvermogen

11.001 11.001 ll.OOL
x 15
x 15
x 15

(Pk)

152

97

(1/min)

87
2500

68
2500

42
540

30
540

23
540

23
540

23
540

V 8
3
6

6
2
5

2
5

3
4

1
4

3
-

1
3

1,07
1,17

0,89
0,99

0,89
0,99

—

95
119

95
119
—r

—

—

teem
pomp
toerental
ventielen
cilinders
enkelwerkend
dubbelwerkend
Paklengte
minimaal"
maximaal
Laadcapaciteit
pakafmetïniën
41 x 46 x 91
36 x 46 x 91
36 x 46 x 96
36 x 46 x 107
36 x 46 x 117
38 x 48 x 117
41 x 46 x 117
41 x 58 x 117
43 x 56 x 117

(m)
(m)

—

—

106
79
89
69
69

0,97
1,17

—
—

—

69
68
—

—

—

—

—

—

—

—

—

54
55
46

0,86
1,07

0,86
1,07

0,86
1,07

42
56
56
56

42
56
56
56

41
55
55
55

—

...

De Freeman pakkenlader bij het af
zetten van een stapel van 56 pakken
(ca. 3500 kg). Het is een zelfrijdende machine (voorkant niet op de
foto). (Fresno, California)

Stapel van met de Freeman bijeen
gebrachte pakken luzernehooi. De
blokken worden gehanteerd met de
ingebouwde hefmast, die de onder
ste laag klemt. (Fresno, California)

« (I

r

j

9,tit
!

De Blackwelder pakkenlader. Via de
schuingeplaatste opvoerband gaan de
pakken naar het laadplateau.
(Rio Vista, California)

I,

ji

De Blackwelder lader, achterkant.
Het laadplateau zakt bij elke volle laag
en wordt, nadat de stapel compleet is,
door het afschuifbord uit de machine ge
schoven. (Rio Vista, California)

2,2* Freeman
Door Freeman te Portland (Oregon! worden zware opraappersen gebouwd.
Men perst driedraadspakken met een gewicht van 50 tot 70 kg, afhan
kelijk van het vochtgehalte. Het fabricageprogramma omvat zelfrijdende
en getrokken opraappersen, waarvan de eerste groep veruit in de meer
derheid is. Bij deze vrij smalle basis voor de verkooporganisatie
heeft men nu sinds 1969 een opraapstapelaar.
In 1970 zijn 25 exemplaren in de praktijk ingezet met goede resultaten.
Het apparaat bestaat.uit een zelfrijdende opraaplader met een in hoogte
verstelbaar platform. De lader wordt hydraulisch aangedreven en de band
kan snel worden omgeschakeld, zodat ze in omgekeerde richting kan
draaien indien er een pak verteerd gaat. Om mogelijk te maken dat het
platform omhoog gaat bij elke afgewerkte laag, is de lader inschuifbaar
gemaakt.
De eerste laag wordt op de bodem gelegd op.dezelfde manier als bij de
Farmhand pakkenverzamelaar wordt toegepast. Twee pakken worden hier
in het verlengde van de opraaplader op het platform geschoven. Zodra
het eerste pak op z'n plaats komt, drukt hij aan het eind van de baan
een handel in, waardoor een kraan in het hydraulisch systeem wordt be
diend. Deze kraan zorgt ervoor,dat de cilinder van de opzijduwbalk van
olie wordt voorzien. Deze balk duwt de eerste twee pakken opzij, waarna
de volgende twee pakken worden aangevoerd. Is de laag van acht pakken
vol, dan gaat het platform automatisch een laag omhoog en kan de vol
gende cyclus van acht pakken worden afgewerkt.
Bij het begin van de vierde laag wordt door de chauffeur een handel
omgezet, waardoor een ander stapelpatroon wordt verkregen. Na deze laag
wordt nog een normale laag gelegd, waarna nog weer een ander stapel
patroon volgt (zie tekening).
De laatste (7e) laag is weer normaal als de lagen 1, 2, 3 en 5. Nu
heeft men dus 56 pakken van + 60 kg of ruim 3000 kg opgeladen. Men
kan nu.de stapel aan de verharde weg afzetten of naar het bedrijf
rijden. Dit afzetten gebeurt met behulp van een speciale vork »die in
de machine is ingebouwd. Men klemt daartoe de onderste laag hydrau
lisch, waarna de machine fungeert als hefmast waarmee de stapel verder
kan worden gehanteerd. Be stapel kan worden.afgezet op de grond of
bovenop een andere; totale hoogte is dan ca. 7 m.
Het is met dit voertuig ook mogelijk om de.afgezette stapels weer op
te nemen en op een vrachtauto af te zetten. Een nadeel van deze sta
pels is dat ze 30 cm te smal zijn voor de maximaal toegelaten breedte

Stapels gemaakt met "Freeman"
opraap- stapelwagen
2 stapels op elkaar geeft 7m hoogte

A
C
A
B
A
A
A

A

B

C
A
B
A
A
A

Schema van normale lagen A
en de beide verbandlagen B en

-7op een virachtautovDitnadeel wordt echten -door"de chauffeur gr^ag op
de koop toe genomen, omdat hij nu niet meer behoeft te stapelen.
2.3. Blacfeselder
Door Blackwelder in Rio Vista wordt naast verschillende typen oogstma- .
chines voor tomaten, asperges enz» ook een pakkenëtapelaar gefabriceerd.
Deze machine werkt met een vaste opvoertrans porteur,die de pakten in het
midden van het platform aanvoert. Dit geeft het voordeel van een een
voudiger en steviger constructie. De pakken worden rechtop gezet op een
balk, die het midden vormt van het platform. Nadat op deze wijze vier
pakken zijn afgezet wordt een balk aan de zijkant weggeklapt en vallen
de vier pakken op de bodem van de stapalruimte. De volgende vier pakken
worden naar de andere kant geduwd. Een laag van acht pakken is dan
klaar, waarna de bodem van de stapelruimte één laag zakt. Deze cyclus
herhaalt zich, totdat men een verbandlaag in de stapel wil hebben. De
chauffeur moet dan op de wagen klimmen en met de hand dit verband in de
laag leggen. De stapel wordt, zodra ze gereed is, uit de machine ge
schoven tegen een reeds bestaande stapel. Voor het verder hanteren van
de stapel moet men beschikken over een hefmast op de trekker of een
zware vorkheftruck (Elam 17).
Tabel 3 Technische gegevens van de Freeman en Blackwelder pakkenwagen
Motor

Freeman

Blackwelder

110

pk

95

pk

breedte met pick-up
zonder pick-up
hoogte
maximum
geladen
onbeladen

3,70
2,40

m
m

3,70

4,95
4,00
3,75

m
m
m

4,05
mmtm

gewicht

7200

kg

5400

km/u

24 km/u
40 km/u
beide voorwielen
15 x 19.5 8ply duplex

rijsnelheid
bij het laden
wegtransport
aandrijving
banden
laadcapaciteit
driedraadspakken
tweedraadstouwpakken

24

beide achterwielen
14 x 17.5 duplex
56
70

m

—

m

—

kg

56
7 geeft vermoedelijk
problemen

Stapel verbandlaag

automatisch

handwerk

Hanteren v.d. stapel

ingebouwde hefmast

afduwbord

Prijs

$ 24.000,-

$ 20.000,-

1960
e.t»

Grafiek 1

1962
er Actjcucm**

1966
1964
CROP
YEAR
&rt£u*!«u
r,

1968A

1970

1972

Ktc.a«il2l*i1(l) ComVJ*tX AHOMARKCtINC SfKVtCC

Consumptie van aardappelen in de U.S.A. voor direct gebruik en na
verwerking.

M I L CWT,

I960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

CROP YEAR
îfcFREJH-»TE»;«r EOt/IVALEKT. APRELIHl:iARt.
I». S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

Grafiek 2

HEG. C&KS 33/-69 (î ) .

CONSUMER AND MARKETING SERVICE

Consumptie van verwerkte aardappelen via de verschillende bewerkingen.

HET AARDAPPELONDERZOEK IN DE RED RIVER VALLEY
In deze streek worden veel aardappelen verbouwd en de Red River Valley aard
appeltelers hebben gezamenlijk net de universiteiten van Noord Dakota en
Minnesota en het U.S. Department of Agriculture een onderzoekcentrum ge
sticht (89).
Man verricht onderzoek ten behoeve van afzet, kwaliteitsverbetering, de op
slag en de verwerking van de aardappelen. Een staf van onderzoekers van
beide universiteiten en het ministerie van landbouw houdt zich.in een apart
laboratorium bezig met fundamenteel onderzoek aan de aardappel.
De doelstellingen van dit laboratorium worden als volgt omschreven:
1. De chemische samenstelling van de aardappel vaststellen in relatie tot
. ras, teelt en opslag.
2. Nagaan hoe deze samenstelling de kwaliteit van chips, papates frites,
. vlokken en poeder kan beïnvloeden.
3. Onderzoeken hoe deze samenstelling kan worden beïnvloed in de richting
van een betere kwaliteit van de te verwerken aardappel.
Het laboratoriumgebouw met inventaris is door de aardappeltelers ter be
schikking gesteld aan een onderzoekersstaf van dit laboratorium.
Vrijwel alle pootaardappelen worden in dit gebied in. drie of vier stukken
gesneden (gewicht + 45 gram). Het snijden gebeurt vrijwel altijd machinaal,
terwijl meestal direct daarna wordt gepoot. Voorkiemen woxdt dus niet ge
daan. Men heeft onderzoek verricht,waarbij (grote) aardappelen in twee, drie,
vier, zes en acht stukken werden gesneden, met als resultaat de conclusie
dat bij het snijden in twee, drie of vier stukken de kans op stukken zonder
één of meer ogen vrijwel nihil is. Indien men in zes stukken snijdt?wordt
deze kans 5% en bij snijden in acht stukken wordt reeds 25% van de stukken
zonder oog aangetroffen. Vooral grote knollen geven nogal wat "oogloze"
stukken (French (21)).
Bij het poten wordt vaak met m -kisten gewerkt, die met de voorlader worden
gehanteerd. Het los aanvoeren van de pootaardappelen had bij de aanvoer
en het vullen van de pootmachine geen vermindering van het aantal personen
tot gevolg. Het zware werk bij het.aanvoeren en in de machine storten van

de zakken komt echter te vervallen. Het poten wordt in het algemeen uitge
voerd met grote vierrijige machines met een centrale voorraadbak. De stuk
ken aardappel worden met behulp van prikkers meegenomen en boven de voor
afgestreken.
Men rooit in het algemeen met zelfrijdende machines, die aan de trekker zijn
gebouwd. De achterwielen van de trekker worden verwijderd en aan de rooier
gemonteerd, terwijl in plaats daarvan de aandrijving voor de rooier wordt

Oogsten van aardappelen met
een aan de trekker gebouwde
rooier. (East Grand Forks,
Minnesota)

Bij eon lege wagen wordt de
transporteur laag gesteld,
nadat het zijschot omlaag
geklapt is. (East Grand
Forks,, Minnesota)

De wagens zijn voorzien van
een losbak met kettingrocster
Men heeft de truck voorzien
van een extra as met twee
wielen, die v66r de aangedre
ven wielen is geplaatst.
(East Grand Forks,
Minnesota)
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Een spoorwegwagon met air
conditioning. De wagon heeft
drie compartimenten met geisoleerde wanden. Elk compar
timent kan met een klep wor
den geopend, zodat de lading
zonder handwerk uit de wagon
stroomt. (East Grand Forks,
Minnesota)
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bevestigd. De vooras wordt verhoogd, zodat de roolschaar onder de machine
komt. Men rooit direct op de naastrijdende vrachtauto. Op de machine staan
in het algemeen twee arbeidskrachten^die het loof en de groene aardappelen
uitrapen. Na het rooien ligt het land bezaaid met uitgeraapte groene aard
appelen. Deze achterblijvende aardappelen geven weinig problemen met opslag
in het volgende jaar, omdat de temperatuur hier lang genoeg voldoende laag
is om alle nog in de grond aanwezige aardappelen te doen bevriezen.
Bij een groot bedrijf rooide men met drie tweerijige machines. Twee voorraadrooiers brachten elk twee rijen op twee nog te rooien rijen, waarna
met de grote wagenrooier deze twee rijen worden gerooid tegelijk met de
aardappelen van de vier andere rijen(Frencli 22).Eenmaal op ca.6 m komen er op deze
wijze twee wielsporen van de vrachtauto, terwijl in één keer zes rijen
worden geladen (rijenafstand ca. 1 m). Men rooit op deze wijze ca. 25 ha
per dag.
Over de verdichting van de grond bij het rijden over het veld met deze
grote vrachtauto maakt men zich weinig zorgen. Het probleem wordt enigszins
aangepakt door middel van een extra as vóór de aangedreven as van de
vrachtauto. Deze as is voorzien van wielen met soms iets kleinere diameter.
In het veld en bij zware belasting dragen ze een deel van de last, terwijl
ze bij een lege wagen vrijwel geen.dienst doen.
3
Reeds in 1944 werd door de U.S.D.A. een m -kist.voor aardappelen ontworpen
en ingezet in Colorado. Deze methode is in de U.S«A. echter niet sterk ver
breid als gevolg van de hoge kosten voor de eerste investering. Toepassing
is beperkt gebleven tot die partijen aardappelen»waaraan men. bij de ver
werking hogere eisen stelt aan de bewaring en het transport.
Door Claycomb (9) werd een onderzoek ingesteld naar het gebruik van deze
kisten (pallet boxes). Hij kwam tot de conclusie dat 20% meer ruimte nodig
is t.o.v. losse opslag. Slijtage van de kisten varieert van vrijwel nihil
na tien jaren bij zorgvuldig gebruik tot gemiddeld 3% totaal vernielde
kisten per jaar.
Het; opscheppen van aardappelen met behulp.van een schep aan de vorklift
wordt op verschillende plaatsen toegepast;. Men heeft deze methode verge
leken met het opscheppen in handwerk, waarbij handwerk.minder beschadiging
had. De verschillen waren niet statistisch betrouwbaar.
De beschadiging met de laadschop was meestal snijbeschadiging en trad op,
indien de bak niet vlak over.de grond schepte. Men gebruikt ook de een
voudige laders, zoals Bobcat. De capaciteit van deze laders ligt tussen

- 10 21500 en 11500 kg per uur (Hunter 37). Technische gegevens Bobcat:
hefvermogen : 565 kg;
draaicirkel : 1,20 m;
rijsnelheid : 1-11 km/u;
motor

: diesel 25 pk;

besturing

: via aandrijving linker- en rechtervielen.

Het transport van aardappelen in spoorwagens wordt steeds meer los uitge
voerd, omdat daardoor bij het laden en lossen arbeid wordt bespaard. De.
extra problemen met ventilatie en beschadiging neemt men op de koop toe.
De afstanden, waarover de aardappelen worden getransporteerd, liggen meestal
boven 1000 Ion, waarbij ook nog rekening.moet worden gehouden met de klimaat
verschillen die moeten worden overbrugd, in 1966 is men begonnen met
transport van aardappelen in air-conditioned wagens (Ries (69)).

- 11 4. ONDERZOEK AAN LUCHTKÜSSENVOERTUIGEN
In de U.S.A. wordt, evenals In Engeland, veèl aandacht besteed aan de toepassitigvan luchtkussenvoertuigen. Er zijn daarbij drie duidelijke richtin
gen, nikt
1. militaire toepassingen;
2. recreatietoepassingen;
3. het transport van personen en goederen op veerdiensten.
Voor deze toepassingen is in de U.S.A. momenteel geld beschikbaar voor onderzoekdoeleinden. Het militaire onderzoek is vrijwel geheel ontoegankelijk
voor de niet-militaire onderzoeker. Alleen het onderzoek waar geen militair
belang meer bij is wordt gepubliceerd. Deze machines kunnen daarna ook wel
voor landbouwdoeleinden worden gebruikt, maar ze zijn er niet speciaal voor
gebouwd, zodat de resultaten niet zo erg hoopgevend zijn.
Ook het door particulieren gefinancierde onderzoek richt zich vooral op meer
kapitaalkrachtige markten, zoals vrijetijdsbesteding en de grote oliemaat
schappijen. We hebben aan de universiteit van California in Davis enige
proefmachines van luchtkussenvoertuigen mogen bekijken (Moller 48). Hier
ligt de nadruk op de toepassing van het voertuig voor recreatie met daar
naast,toch ook nog enige interesse in de landbouwkundige toepassingsmogelijk
heden. Bij de toepassingen in de landbouw denkt men aan een klein type
luchtkussenvoertuig met een draagvermogen van 100 à 200 kg plus bestuurder.
Met dit voertuig zouden bijv. bespuitingen en toezichtwerkzaamheden in
rijstvelden kunnen worden uitgevoerd.
Aan de Princeton Universiteit in New Jersey werden een paar luchtkussenvoer
tuigen geconstrueerd voor toepassingen in de landbouw, de Ag-Gem en de
P.Gem (Stretch)(7), Sweeney (72, 73), Yaffee (78, 79), beide eenpersoons
voertuigen.voor bespuitingsdoeleinden met een extra draagvermogen van
ca. 500 kg. Hoewel we via onderzoekers elders over deze voertuigen informa
tie hebben verkregen,.hebben we Princeton jammer genoeg niet in ons reis
schema kunnen opnemen. Men is reeds enkele jaren met het onderzoek op dit
terrein gestopt (Gem s Ground effect machine).
In Seattle hebben we een bezoek gebracht aan Aero Go Inc. Dit is een be
drijf dat zich heeft toegelegd op het fabriceren van luchtkussens voor
het transporteren van zware ladingen (machines) over redelijk vlakke on-,
dergrond. in het algemeen kan worden gesproken van een luchtkussenpallet.
Men.gebruikt deze pallets o.m. voor het ronddraaien van de Boeing (ca.
125.000 kg) bij het afstellen en kalibreren van het kompas. Men kan met
een simpele stofzuiger als compressor en met een gering aandrijvend
vermogen zware lasten verplaatsen, zonder dat daarvoor veel extra voor
zieningen nodig zijn.

- 12 In ons land fean in de toekomst in de landbouw van het luchtkussenvoertuig
gebruik worden gemaakt op twee gebieden)bi: bij bsspuitingen als vervanger
van hei vliegtuig en als transportplatform, voortbewogen en aangedreven
door dé landbouwtrekker. Het spuitvoertuig moet vrijwel alle prettige eigen
schappen van het vastvleugelvliegtuig hebben, met daarbij nog de geringe
snelheden van de helicopter. De ontwikkeling hiervan is echter nog in haar
beginstadium.
Naast deze ontwikkelingen zal er mogelijk een plaats zijn voor het lucht
kussenplatform, dat verplaatst wordt met behulp van de landbouwtrekker die
eventueel ook het aandrijvend vermogen via de aftakas kan leveren. Deze
ontwikkeling gaat in de richting van het luchtkussenpallet.

Kon transportwagen met drie
vaste assen. (Illinois)

V.'agen voor het transport van
varkens in twee lagen. De wa
gen heeft veel ventilatie
openingen. (Iowa)

/fvocr van rijst in Californie
n.t onderlossers (Gravity
bo;:os ). Voorste wagen is een
oplegger net 14 ton. De aan
hangwagen is vierwielig met
dubbele montering.
(Fresno, Californie)

Veel opleggers worden over
groto afstanden per spoor
vervoerd. (Californie)
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5. VEETRANSPORT
Men heeft in de

, evenals In ons land, problemen bij het transport

U.S^Aï

van vee. De afstanden waarover de dieren worden getransporteerd zijn
meestal aanzienlijk groter dan bij cms. Bij het transport van varkens van
de staat Illinois naar de havens aan de oostkust moeten bijv. afstanden
worden afgelegd van 1500 km. De reisduur is daarbij langer dan een etmaal.
Bij het transport van kalveren van Florida naar de mestbedrijven in Cali
fornie kan de reis wel twee of meer etg&len duren. Voegen we bij deze af
standen nog de grote klimaatverschillen, dan zal het duidelijk zijn dat de
problemen bij deze transporten groter zijn dan in ons land (83); Hasler (31)).
Bij het transport van varkens heeft men al in 1957 en 1958 proeven genomen
met het onderweg enkele keren besproeien van de varkens. Deze douche heeft
een afkoelende werking, vooral ook omdat ze wordt gecombineerd met een goede
ventilatie van de veewagen tijdens het rijden. Deze ventilatiemogelijkheden
in de veewagens zijn aanzienlijk groter dan tot nu toe in ons wegenverkeers
reglement was toegestaan. Op 25 cm vanaf de bodem bevinden zich vier venti
latiestroken van ca. 6 cm over de gehele lengte van de wagen; in het bovenCompartiment eveneens vier van deze stroken, terwijl ook in de voorkant af
sluitbare ventilatie-openingen zijn aangebracht.
Men heeft proeven genomen met twee typen installaties op vrachtauto's:
1. Een installatie met watertank aan de wagen, terwijl deze tank onder druk
wordt gezet via de luchtdrukleiding van het remsysteem. Deze installatie
kan tijdens de rit in werking worden gesteld. Men sproeide tijdens de
. rit elk half uur ca. 1,5 min.
2. Een veel goedkopere installatie kan worden toegepast indien men stopt
bij een tankstation en de in de wagen aanwezige sproeiboom via een
tuinslang aansluit op de waterleiding.
Vooral op lange afstanden (1500 km) blijken deze beide systemen voordelen
te bieden, hetgeen voor een belangrijk deel moet worden toegeschreven aan
de ca. 2° C lagere temperatuur in de besproeide wagens (Hinds (35)). In dit
verband is ook een recent rapport van hot Regional Weather Bureau van be
lang. Men heeft een duidelijk verband gevonden tussen de trans portschade
en de Temperature Humidity Index. Deze index wordt verkregen via de tempe
ratuur en de relatieve luchtvochtigheid en wordt o.m. toegepast bij de
airrconditioning. Men vond dat weinig of geen problemen optraden bij een
T.H.I. lager dan 74. Bij een index tussen 74 en 78 is voorzichtigheid ge
boden. Tussen 78 en 83 is de kans op transportschade 25% hoger geworden,
terwijl boven 84 moet worden gerekend met 45% stijging van de transportschade.
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Voor ons land jsouden we lmnnen denken aan een waarschuwingssysteem, waarbij
de transportondernemingen via radio of televisie worden gewaarschuwd voor
het gestegen risico bij.het transport onder deze minder gunstige klimato
logische omstandigheden.
In warae staten, zoals Californië past men deze.afkoeling met behulp van
waterkoeling ook toe bij het mesten van varkens. Uien vond dat 0,4 1 water
per uur voldoende afkoeling gaf voor een duidelijke stijging van de voeder
conversie en de groeisnelheid.
Containers in de landbouw in de U.S.A.
In de U.S.A. worden veel containers gebruikt, waarbij vaak een goede aan
sluiting tussen het transport en de verdere verwerking wordt verkregen.
Het is meestal de verwerker, die op containertransport overgaat en daardoor
de boer dwingt tot het gebruik van containers, terwijl ook bij de afnemers
vaak de container van het verwerkend bedrijf wordt gebruikt.
Het is vooral de zwaar gemechaniseerde grove tuinbouw die de kleine container
of m -kist toepast. Kten gebruikt vaak de naam "pallet box", die duidelijk
aangeeft dat we met een op een pallet aangebrachte begrenzing van.het laadvlak te maken hebben. Het oogsten van tomaten, appelen, peren enz. gebeurt
vrij algemeen in deze kisten. Voor aardappelen worden kisten toegepast
bij speciale partijen die bijvoorbeeld ook een speciaal opslagklimaat nodig
hebben.
In een groot sterk verticaal geïnteresseerd tuinbouwbedrijf zagen we in
het veld ook een vrij eenvoudige loswagen voor deze kisten. Het was een
vierwielige tandemwagen met een laadvlaJ^,dat men met behulp van hydrau
lische cilinders kon laten zakken. Het achterste deel van het platform
raakte van de grond, waardoor de vergrendeling voor de kisten werd losge
maakt. De kisten rolden via in de bodem van het platform aangebrachte rol
len naar achteren op de grond. Het laden van deze.kisten op de vrachtauto
gebeurt met een op de trekker gemonteerde hefmast. Een bijzondere vorm van
transport met behulp van containers zien we bij de toepassing van trekkers
met oplegger..Deze opleggers worden op grote schaal met de spoorwegen ge
transporteerd. Ook bij het transport van rijst direct vanaf het veld zagen
we tijdens de oogst op vele plaatsen opleggers met daarachter een vierwie
lige aanhanger langs de weg staan. D© laadbakken zijn uitgevoerd als onderlosser en hebben elk een inhoud van 15 ton.
Meestal maakt men voor het lossen van de wagens geen extra voorzieningen,
omdat vrijwel alle ontvangststations zijn voorzien van hydraulisch

- 15 beweegbare platforms^ Merrheef t op deze wijze een universele losmogelijkheid voor elk type wagen met los produkt,
Door U.S. Steel te Pittsburgh wordt een nieuw type container gei'ntrodu3

ceerd toet een Inhoud van ruim lm. Het bijzondere van deze uit plaatstaal
vervaardigde containers is, dat ze leeg in elkaar gestapeld kunnen worden
en dan slechts 35% van hun volume innemen * Dit is vooral belangrijk voor
retourzendingen van lege containers. Het hanteren van deze containers
gebeurt via een rand,die rondom is aangebracht en waaronder een speciale
vork past (vandaar de naam Rimlift bin).
Transport van landbouwprodukten via spoorwegen
De eerste spoorwegen in de U.S.A. hebben het land geopend en een stroom
van landbouwprodukten over de gehele wereld losgelaten. Het lijkt erop dat
er sinds de aanleg van deze spoorwegen weinig is veranderd. Veel landbouw
produkten worden nog per wagon getransporteerd, hetgeen echter niet kan
verhinderen,dat de meeste spoorwegmaatschappijen een kwijnend bestaan
leiden. Mien heeft nu een aantal particuliere spoorwegmaatschappijen,die
meestal niet zo erg prettig met elkaar samenwerken. Een oplossing van dit
probleem zou een fusie tussen alle spoorwegmaatschappijen kunnen zijn, in
dien niet de wet op het samengaan van grote ondernemingen dit verbood
(Kartelwetgeving).
Nu moet een wagon van maatschappij X via drie of meer andere maatschappijen
worden getransporteerd, hetgeen vaak resulteert in zoekgeraakte wagons en
uiteraard ongeduldige klanten. Men heeft een gezamenlijk controlesysteem
ontwikkeld, waarbij de wagons voorzien zijn van een kaart met strippen ge
kleurde magnetische tape. Deze kaart levert het nummer dat via een licht
gevoelige cel tijdens de rit.kan worden "gelezen". Op de meeste knooppunten
staat een dergelijke leescel. Men weet dus.op welke dag en in welke rich
ting een bepaalde wagon daar is gepasseerd. Deze gegevens komen samen in
een computercentrum, zodat men op deze wijze de wagons snel enigszins kan
lokaliseren.
Een ander probleem vormt het niet beschikbaar zijn van wagons
voor het vervoer van bijvoorbeeld mais en.sojabonen tijdens de
oogst van de teeltgebieden naar de havens. Elke commissionair
wil tijdens de oogst graag direct afleveren in spoorwegwagons, zodat hij
minder opslagruimte nodig heeft.
Tijdens de oogst zijn wagons schaars, omdat iedereen ze dan wil hebben.
Geschikte wagons zijn de onderlossers, die zonder handwerk op de plaats
van bestemming kunnen worden geledigd. Sien kan wel wagons ter beschikking

- 16 krijgen, indien ze in één dag beladen worden en roeDr bijvoorbeeld 50 wagons
per dag kan beladen. Is dit mogelijk, dan kan men een extra laag vervoerstarief bedingen, omdat dit transport dan in één keer kan worden afgevoerd.
Als gevolg van deze situatie kernten er zeer grote verlaadcentra voor land
bouwproducten.
Wij brachten een bezoek aan een dergelijk station van: The Andersens in
Ames. Enkele gegevens :.
- opslag'capaciteitï300.000 ton;
- ontvangst

;2 x 750 ton per uur;

- afvoer

5750 ton per uur » 18.000 ton per etmaal;

- twee weegbakken: elk 100 ton;
- droogcapaciteit: 200 ton per uur.
Men past variabel droogkosten toe, die elke morgen opnieuw worden vastge
steld. De boer moet dus, voordat hij aflevert, eerst informeren hoeveel het
drogen hem zal kosten. Man bereikt hiermee dat de drogers zoveel mogelijk
worden gebruikt. Verder maakt men gebruik van een eenvoudig systeem van
verrekening voor het aanvoertransport, de kwaliteitsverschillen en het
vochtgehalte.
In Noord Dakota worden veel aardappelen geteeld, die verwerkt worden tot
chips en andere soorten "processed potato". De produktiekosten van de
aardappelen zijn daar het laagst van de gehele V.S. De fabrieken voor de
verwerking liggen echter voornamelijk in het zuiden (bij de consumptiege
bieden). Veel aardappelen moeten dus van het noorden naar het zuiden wor
den vervoerd, indien we ons realiseren dat het hier om afstanden van
2500 km gaat, waarbij een groot klimaatverschil wordt overbrugd, dan zien
we ook de problemen bij dit transport* Vooral voor deze aardappelen is o.m.
de temperatuur tijdens de bewaring en het transport belangrijk voor de
kwaliteit van het eindprodukt. Hier komen dan nog de problemen van de
spoorwegen bij met hun wisselingen van vervoerders en andere samenstellin
gen van treinen, enz. Men heeft nu speciale wagons gebauwd, nl. onderlossers met volledige air-conditioning. Het eerste deel van de reis wordt dan
verwarmd, terwijl in het laatste deel moet worden gekoeld (Hudson (36)).
Deze Genter Flow Conditionaire heeft drie compartimenten, elk met ca. 30
ton laadvermogen.

De testbaan voor trekkers bij I.1I.C. in Hinsdale, Illinois

De zware 150 pk Plainsna White trekker
met vierwiel aandrijving. (Rio Vista,
Californie)

Voor het toedienen van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen worden in sonnige
gebieden deze zelfrijdende transport
wagens gebruikt. (Tryco Floater)

Bij het laden van aardappelen in do bewaarplaatsen wordt vaak gebruik
gemaakt van dit type lader (Bobcat). De besturing geschiedt met behulp
van twee stuurknuppels, waarmee rechter en linker wielen voor- en achter
uit kunnen worden aangedreven.
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Bespuitingen en het strooien van kunstmest worden in de U.S.A. vaak uitge
voerd door de loonwerker. Dit is het gevolg van de krappe arbeidsbezetting
op de bedrijven en tevens van de ontwikkelingen in de kunstmestindustrie,
Men treft er allerlei vormen aan van samenwerking in de keten van kunst
mestvoorzieningen. Vrij algemeen is echter de wens van de boer om zo min
mogelijk werk te hebben aan de toediening van de kunstmest. Op vrij grote
schaal wordt in bepaalde gebieden vloeibare kunstmest toegediend en ook
hier levert de kunstmestindustrie de toedieningsapparatuur.
Voor de loonwerker, die gedurende een aantal perioden van het jaar in zijn
gebied kunstmest wil toedienen, is het van groot belang,dat hij onder de
meeste omstandigheden zijn werk kan uitvoeren. Voor een goede planning is
het nodig om het percentage onwerkbare dagen zo laag mogelijk te laten zijn.
Hij kan niet te laat komen bij een klant, omdat dan bijvoorbeeld het gewas
al gezaaid is of in een stadium is, waarin het strooien of op een andere
manier toedienen van de kunstmest niet meer mogelijk is. Voor de aanvoer
van kunstmest van het distributiecentrum naar de boerderij worden veelal
vrachtauto's gebruikt. Op een aantal boerderijen heeft men een eigen vracht
auto met een laadvermogen van 6 â 8 ton voor het transport. Deze vracht
auto wordt ook wel voor het strooien van de kunstmest gebruikt door er
een kunstmeststrooier op te bouwen.
De banden van een dergelijk transportmiddel zijn niet geschikt voor het
veldtransport, zodat men gezocht heeft naar transportmiddelen met een
extra lage bodemdruk. Deze speciale voertuigen zijn meestal driewielig en
zijn uitgerust met de zgn. Terra Tires van Good Year. De beide achterwie
len worden via het differentieel aangedreven vanaf de motor, die voor
deze wielen is geplaatst. Het stuurwiel is voor de motor geplaatst en
wordt hydraulisch bediend.
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de technische gegevens van
zeven van deze voertuigen. Hieruit blijkt dat ze allemaal breder zijn dan
in ons land bij het wegenverkeersreglement Tvordt toegestaan voor motor
voertuigen. Ook in.de U.S.Â. heeft men in sommige staten de maximale
breedte van 2,50 m„ Bij het wegtransport verwisselt men dan één wiel met
terra tire voor een wiel met een normale band. Het laadvermogen van deze
voertuigen wordt begrensd door het draagvermogen van de banden, dat weer
afhankelijk is van de bandenspanning. In grafiek 1 hebben we dit draag
vermogen voor de drie banden gesommeerd voor het totaalgewicht van
voertuig + lading. Voor dit voertuig, de Tryco Floater, wordt aangegeven
dat de nuttige last 50% is van het totaalgewicht.

Maximaal toelaatbare belasting van het "Trijco Floater" voortuig

op 3 terra tyres: 44 x 41.00 - 16A (voor)
44 x 41.00 - 20 (achter)
gewicht in kg

(fabrieksopgave)

- 18 Het vermogen voor~<i«~aa,tidrijving wordt bij allevoertuigen geleverdtioor
een benzinemotor, ook weer om het gewicht zo laag mogelijk te houden. Voor
de U.S.Â. is dit geen probleem, omdat daar de benzineprijs weinig ver
schilt van de prijs van dieselolie (de Tryco Floater kan met dieselmotor
worden geleverd). Het aandrijvend vermogen ligt boven 150 pk, hetgeen niet
verwonderlijk is, als men bedenkt, dat ook.daar de loonwerker onder vrijwel
alle omstandigheden wil kunnen doorwerken. De capaciteit wordt bepaald
door de strooibreedte en de rijsnelheid. Daar de rijsnelheid in het veld
volgens de gegevens van de fabrikant kan worden opgevoerd tot 16 km/u,
ligt de capaciteit vermoedelijk eerder bij het toevoermechanisme voor
de strooischijf dan bij de rijsnelheid.
In ons land kunnen we bij het gebruik door een loonwerker denken aan toe
passing bij het strooien van kunstmest in het voorjaar (uitgebreid met
het toedienen van kunstmest in de herfst), terwijl eventueel ook kan wor
den gedacht aan opbouw van een veldspuit en aan de opbouw van een kipbak
(Griffin (26)). Vooral dit laatste zou voor ons land wel eens een goede
toekomst kunnen hebben, gezien het gebruik dat wordt gemaakt van de raket
dragers van het Amerikaanse leger bij het transport van suikerbieten in
de natte herfst van 1968.
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- 20 ONDERZOEK AAN MAAIDORSERS EN DE KORRELBESCHADIGl NG
Aan maaidorsers wordt op verschillende plaatsen onderzoek verricht, in
Ames wordt onder leiding van Buchele aan dit onderwerp gewerkt. Door
Brass (6) werd o.m* een rubber dorscilinder gebouwd om korrelbeschadiging
bij het dorsen van mais te voorkomen. De kolven worden bij het dorsen
radiaal onder druk gezet, zodat de korrels eraf springen. Dit systeem
zou betere resultaten geven, wat de beschadiging betreft, dan de normale
slaglijstentrommel met dorstrommel. Samen roet Waelti (75) onderzocht
Buchele de beschadiging tijdens het dorsen. Man paste hierbij een multiple
regressievergelijking toe met aanvankelijk 16 variabelen (parameters van
kolven en korrels). Ifen elimineert achtereenvolgens die parameters met
de grootste t-waarde.
Na eliminering van elf variabelen blijven er vijf over:
1. vastheid aan de kolf;
2. stevigheid van de korrel;
3. dikte van de onbelaste korrel;
4. dikte van de belaste korrel;
5. stevigheid van de kolf.
Bij dit onderzoek vond men tevens, dat het verband tussen beschadiging en
vochtgehalte van de maiskorrel er als volgt uitziet:
y » ax + b
waarin y =

10log%

beschadiging.

x =

1®log%

vochtgehalte.

Ook aan de regeling van het maaiplatform wordt aandacht besteed. Sien tracht
een betere regeling te verkrijgen dan de huidige, die meestal werkt

met

een taster achter de vingerbalk. De vingers zijn voorzien van een speciaal
type arenheffer. Deze wijkt bij het raken van een oneffenheid naar boven
eu achter uit. Deze beweging t.o.v. de vinger wordt opgenomen via een zgn.
fluidic bloc, die dit signaal overbrengt naar de hydraulische cilinder
onder het platform.
Door Gustafson (28) werd een maaiplatform ontworpen, waarmee mais kan wor
den geoogst die niet op rijen is gezaaid. De maisplanten worden gemaaid,
waarna de kolf wordt geplukt tussen twee horizontale rollen over de totale
breedte van het platform. De kolf gaat via een vijzel de machine in, ter
wijl de stengels via de grote vijzel op de grond terechtkomen.
Door Waelti (76) werd gewerkt aan het vaststellen van de verliezen»die
v66r en bij de oogst van mais optreden. Hij vond dat 50% van het verlies
moest worden toegeschreven aan afgevallen kolven vóór de oogst.

- 21 HET OOGSTEN VAN mZERSE - ,
Luzerne is in de U«S*A. een belangrijk produkt als voer voor He t nindvco, '
Het oogsten van dit gewas wordt op een aantal manieren uitgevoerd. Na het
maaien met de zwadmaaier wordt het gewas,als het voldoende gedroogd is,
verzameld en tot brodes, wafels en pakken geperst^, De laatste en oudste
methode is nog de belangrijkste. Man perst daarbij pakken tot een dichtheid.
3

van ca. 170 kg/m

en bindt ze met drie draden. Deze hoge dichtheid is nodig,

omdat het meeste hooi over een flinke afstand moet worden afgevoerd.
Vooral in Californie worden de laatste jaren veel luzernebrokjes en -wafels
verwerkt met rijdende of stationaire machines (Gustafson (27), Soteropulos
(68)). Op een groot veebedrijf met 10.000 stuks mestvee zagen we opraapperspakken naar de fabriek afvoeren om daar tot brokjes te worden verwerkt, na
dat andere voedingsstoffen waren toegevoegd. Het voeren van deze pellets
als compleet voer geeft zoveel besparing, dat het deze extra kosten recht
vaardigt. Bij de wafels is ook de betere hanteerbaarheid van het produkt
de belangrijkste reden voor reden voor toepassing van de dure opraapwafelpersen.
In Ames, Iowa, wordt onder leiding van Buchele gewerkt aan een nieuw
systeem van oogsten van luzerne. Mba plukt met een speciale machine de bla
deren van de stengels. Deze stengels blijven staan en leveren vrij spoedig
weer nieuwe bladeren. Men komt zo met meerdere oogsten tot eenzelfde eiwitproduktie als met de traditionele methode. Het blad heeft een hoger eiwit
gehalte en een lager vezelgehalte, waardoor het ook voor niet-herkauwers
een geschikt voer kan zijn.
Hoewel deze proeven hoopvolle resultaten hebben opgeleverd, heeft men tot
nu toe geen grote fabrikant bereid gevonden om deze machine in produktie
te nemen (Ayeres (5) Proceedings 2e Alfalfa conference (92), Currence (11)).

^(Hay)pellet = brokje = samengeperst gemalen ruwvoer, waarin de deeltjes in
het algemeen kleiner zijn dan 1 cm.
(Hay)wafer = wafel = samengeperst ongeraalen ruwvoer, waarin de vezels een'
lengte kunnen hebben die gelijk of groter is dan de diameter van de wafel.

Ocv st n von null's not C-ri ji;;o :T f»15. Hi vrachtputo
lK.v-nt hot gedord,< Produkt over. (St. P'ul,"innvsotn )

kont in do bovonst..- silo on wordt n t
ton tegelijk in do dro.or i.oiinio d. Pro:
werkt vol: ons >on injuste Id pronr^nrar zon
der bodienin;;. (St. Prul, Pinnes^tn)

Losvanen voor

r

voor c' • 1:1- im.-»- • bedrijven. (Illinois)
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mis (AIS

KORREL EK SILAGE)

liais is in de U.S.A. een belangrijk produkt ; het staat met $ 2.549_OOa

T"

Je

belangrijkste landbouwgewas in de statistiek en op de vierde plaats wat
de belangrijkheid betreft als landbouwprodukt (na mestvee, melkvee en
mestvarkens), Dit jaar had men veel problemen met de aantasting van het
gewas door de Southern leaf blight, waardoor een aantal maisrassen te
vroeg afsterft.
Een belangrijk deel van de maisproduktie wordt droog geoogst en afgevoerd
voor verwerking elders. Het oogsten van deze droge mais wordt algemeen
uitgevoerd met maaidorsers, voorzien van een maisvoorzetstuk. Opslag en
drogen geven weinig problemen. Bij de oogst zagen we o.m. het systeem,
waarbij langs de verharde weg een oplegger met aanhanger van de handelaar
staat opgesteld, terwijl de boer naast de maaidorser rijdend met een hoogkipper het produkt ophaalt. Dit systeem van afvoer levert voor de boer
vrijwel geen extra werk op, omdat het produkt direct door de handelaar
wordt afgevoerd.
Opslagplaatsen bij de boer zijn meestal vrij simpel van opzet; een centrale
elevator met stortbak met rondom een aantal ronde opslagsilo's. Bij de
universiteit van St..Paul werkte men met een automatisch werkend nietcontinu droogsysteem. Het vochtige graan gaat in een grote silo, die boven
de droger is opgesteld. De droger is een ronde dubbelwandige cilinder met
geperforeerde wanden. De drooglucht wordt direct uit de brander door de
15 cm dikke laag geblazen. Men stelt de droogtijd in, afhankelijk van het
vochtgehalte. Nadat het produkt is gedroogd, wordt gekoeld, leeggedraaid
en weer gevuld, enz. De gehele cyclus wordt afgewerkt volgens een tovoren
gekozen afstelling. Door McKenzie (45) wordt een overzicht gegeven van de
droogsystemen, die men toepast. Moyes (52) onderzocht de geventileerde bewa
ring, omdat tijdens de opslag nogal eens teruggang in kwaliteit optreedt.
Bij de planning van een opslagplaats kan de boer gebruik maken van de Midwest
Plan Service (82). Deze dienst geeft een boekwerk uit, waarin alle toe te
passen systemen worden beschreven, met voor- en nadelen. Men stelt, dat een
goed plan de mogelijkheid tot verdubbeling van de capaciteit moet hebben.
Men kiest dus een bepaalde capaciteit en kijkt eerst of de mogelijkheden tot
uitbreiding aanwezig zijn. Nadat besloten is tot een bepaald plan, kan tegen
een geringe vergoeding een werktekening worden aangevraagd voor de bouw van
de installatie.
Naast de produktie van droge mais is maissilage vrijwel even belangrijk.
Het wordt verstrekt aan melk- en mestvee, soms ook samen met hooi en

Experimentele maïsdorsmachine. De dorstrommel is een rubber rol, die tot een
bepaalde spanning is opgepompt.
(Ames, Iowa)

Bij het volledig oogsten van
maTs wordt het stro met een
aangebouwde hakselaar verhakseld en op de grond of in
een wagen geblazen.
(Ames, Iowa)

De Beefmaker. Een in de hakse
laar ingebouwde eenheid haalt
de kolven vóór de hakselaar uit
het stro, waarna het stro wordt
gehakseld en in een wagen ge
blazen. De kolven worden gebro
ken en kernen in een andere wa
gen. (Arnes, Iowa)

Het door de Beefmaker geproduceerde hakkel
bevat nog ca. ltfTo van de maïskorrels.
Stro en korrels worden in oen sleufsilo
ingekuild (Ames, Iowa)

- 23 krachtvoer. Ook hie*—is—h»t- onderzcek gericht op ©en betere afstemming
van het voer op de behoeften van het dier, om zo te komen tot een effi
ciënter gebruik van het geproduceerde voer.
Door Buchele wordt gewerkt aan de zgn. Beefmaker; dit is een tussenstuk
dat wordt gemonteerd in een maishakselaar vóór dé haksêlaar. In deze
Beefmaker wordt 90% van de korrels uit het produkt gehaald, terwijl de
totale plant verder in gehakselde vorm wordt afgeleverd. Dit materiaal
met nog 10% van de maïskorrels wordt ingekuild en gevoerd aan droogstaande
koeien en jongvee. Ook wordt het gebruikt als voer voor.koeien met zogende
kalveren. De mais wordt in een luchtdichte silo bewaard.

Loswrr on voor kisten. D J bodor.i van
deze v:n.:;c:i bestaat uit rol Ion. De
ncht'-rkant van do wagen kan non on
do grond laten zakken, waarbij dan
vin d" ut unvoet do vergrc.r.dolin;
wordt
•m— ï i kt. Do volle leisten
rollen ymt d • v/r.jon, de lcj- worden
not de hand op de wn'jen gezet.
( io Viuta, Californie)

De ilosston
taekhand opraapwngen kan ca. ö ton
Iiooi bevatte ! . " :i. da!; van
de wagen har. ca. 1' r.i omiioo^
word or .obr-cht
n bij het.
onlaa.; gaan de lading aan
drukken. (.last Grand Fork:-,
Minnesota)

Nieuw typ., katoenplukkcr. De in
houd uil de voorraadbak wordt in
een naa:;tri jdenrio wa; on gekipt.
( l'rc. no, Ca li for ni 5)

11111
Katoen1..a von. !.> .. va -n ••ordt
bij hot: losuon I*1
.i.'Zfi1 'on.
(Fresno, Ca. liforn'ië)
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10. HET VERWERKEN VAN LOS HOOI
Het produceren van hooi is in enkele delen van de U.S.A. een eenvoudige
procedure. Man maait het gras en na een of meer dagen wordt het hooi op
een grote hoop bij elkaar gebracht. In deze hoop of hopen blijft het opgeborgen
(zonder afdekking)» totdat men het gedurende de wintermaanden in de stal aan
het vee opvoert. (Er valt in deze gebieden vrij weinig regen, terwijl de
winter een koelere en drogere periode is.)
Men mechaniseert "de oogst" hier door het hooi op een hoop bij elkaar te
schuiven.en deze stapels later met behulp van een soort opsleepwagen op
te nemen. Een mooi.type "opsleepwagen" wordt geleverd door Farmhand in
Hopkins, Minnesota. Het laadvlak van de getrokken wagen is kipbaar, 3,50 m
breed en 7,20 m lang. De laadvloer bestaat uit zeven balken in de lengte
richting, zes van deze balken zijn uitgerust met omlopende kettingen, die
vooraan worden aangedreven. Men kipt de laadvloer, zodat de achterkant op
de grond tegen de berg aankomt, dan duwt men de wagen tegen de hoop en
drijft de kettingen aan, zodat de wagen onder de stapel wordt geduwd
(Gustafson (27)).
Door Hesston in Hesston (Kansas) (de fabriek.van o.m. zwadmaaiers) wordt
de Stak-hand Model A II.op de markt gebracht. Man zou dit een "super" opraapwagen kunnen noemen. De wagen heeft een opraper die 1,80 m breed is.
Het hooi wordt daarna via een aanzutgblazer in de wagen geblazen. De binnenafmetingen van de wagen zijn als volgt: 2,70 m hoog, 6 m lang en
3,60 m breed. (Deze afmetingen zijn in Nederland natuurlijk niet te reali
seren.) De gemaakte stapels wegen 4 tot 6 ton.
Deze lading kan uitercard niet worden verkregen door het materiaal alleen
maar in de wagen te blazen, maar wordt bereikt via samenpersen net behulp
van het.dak van de wagen. In 30 sec kan men het dak ca. 1,50 m omlaag
drukken. Bij het lossen wordt de achterklep geopend en wordt de voorklep
met behulp van kettingen naar achteren geschoven. Op deze wijze wordt een
stapel hooi van ca. 5 ton in één keer gelost (Garrison (24)).
Een andere ontwikkeling bij het oogsten van hooi is de Grassland harvester
van McKee (McKee Bros Limited, Elmeria, Ontario, Canada). Men werkt hier
bij met een opraaphakselaar, die het materiaal uit het zwad opneemt,
eventueel hakselt en in een erachter gehangen wagen blaast. Deze wagen is
voorzien van een losinrichting, waarbij het materiaal met behulp van een
afschuifbord naar voren wordt geschoven. Voorin de wagen bevindt zich een
doseerinrichting in de vorm van drie boven elkaar geplaatste haspels, die
het materiaal affrezen en toevoeren aan een aanzuigblazer. Ifen werkt dus

- 25 met twee aanzuigblasers, één bij het opnemen van het zwad en één bij het
lossen van de wagen. De wagen is gebauwd voor veldwerk en zou in ons land
vrijwel niet gebruikt kunnen worden vanwege zijn grote afmetingen.
>

lil enkele delen van Noord Amerika wordt graan in het zwad genaaid om het
in de herfst regelmatig te laten afrijpen. Voor de in deze gebieden toege
paste hakseldorsmethode is dit systeem ook geschikt. KSan hakselt de zwaden
en blaast ze in de wagen, waarna men bij de stationaire dorsmachine de wagen
leegdraait.
Een ander werktuig voor het bergen van los hooi is de Stack-Eze van Haybuster.
Dit is een tweewielige opraapwagen met een rond laadvlak, dat een diameter
heeft van 4,20 m. Vanaf de 1,70 m brede opraper gaat het hooi via een ver
ticale (dubbele) bandtransporteur omhoog en via een horizontale band in de
roterende laadruimte. Om het hooi enigszins samen te persen, is.er een rol
aan de transporteur verbonden die het aangevoerde hooi vastrolt. De hoogte
van deze machine is 5 m, wat met een laadvloer op 1 m hoogte een 4 m hoge
3
hooistapel levert van ruim 50 m . Deze stapel kan in een keer worden afge
schoven en eventueel later weer worden opgenomen. De fabrikant geeft een .
capaciteit op van 7 ton los hooi per uur. De wagen weegt leeg ca. 5000 kg.

- 26
TRAMSPORT VAN VEEVOER VdÖR EN BIJ HET VOEDEREN
In dit land met zijn hoge arbeidslonen is de mechanisering van het interjie
transport een belangrijk onderdeel van het onderzoekprogramma.
Het onderzoek heeft zich vooral de laatste jaren toegespitst op het toe
dienen van voer uit torensilo's en in de droge gebieden op het verwerken
van wafels en brokjes. Bij mechanisering wordt gestreefd naar een verho
ging van de prestatie per man. Een volgende stap, waar het onderzoek o.m.
mee bezig is, wordt gevormd door de automatisering van het werk. In Illinois
wordt onder leiding van Pucket onderzoek verricht aan het automatiseren
van silagetoediening. Eén van de problemen hierbij is dat men het kuilvoer
wil mengen met een.bepaalde dosis krachtvoer, om een goed uitgebalanceerd
voer te verkrijgen. Door Hyde (36) werd een geautomatiseerde bijmengdosering uitgewerkt, waarbij de stroom silage continu wordt gewogen. Het
signaal van de weegband wordt via een versterker aan de motor van de vijzel
voor de krachtvoertoediening doorgegeven. Op deze wijze wordt op enige
afstand na de weegband de gewenste hoeveelheid krachtvoer toegevoegd. Het
mengsel gaat dan via een transportband naar de voervijzels,die het in de
trog doseren.
Men besteedt ook aandacht aan de toediening van de verschillende hoeveel
heden van eenzelfde voersamenstelling per diergroep. In Illinois wordt
o.m. gewerkt aan een zelfrijdende voerwagen, die via een in de grond ge
graven kabel wordt bestuurd en op bepaalde trajecten een tevoren vastge
stelde hoeveelheid voer in de voertrog deponeert.
In het algemeen komt men enigszins terug van de toepassing van.vijzels.
Vooral bij grote eenheden hebben vijzels nogal wat bezwaren, o.a.:
- hoog aandrijvend vermogen;
- ontmenging van het voer;
- geringe capaciteit;
- ze zijn te kort en de installatie is weinig flexibel;
- het doseren van bijv. een exacte hoeveelheid voer per dier is erg moeilijk
Door Smith (66) wordt een overzicht gegeven van transportbanden, kettingen
met meenemers en andere transportmiddelen. De vijzel blijkt meer dan het
dubbele aandrijvend vermogen nodig te hebben en dit verschil wordt groter
naarmate grotere afstanden moeten worden overbrugd. Bij 45 m is het aanbe
volen aandrijvend vermogen voor een vijzel al opgelopen tot 8 pk, terwijl
een transporteur nog maar 2,5 pk nodig heeft om een zelfde hoeveelheid
veer.over deze afstand te transporteren.
Bij de stalvoedering van melkvee besteedt men aandacht aan de individuele
voedering der dieren. Toedienen van krachtvoer tijdens het melken

- 27 is geen goede oplossing, omdat de koe in deze korte tijd te weinig kan,op-'
nemen. Vooral bij minder geconcentreerd krachtvoer geeft dit problemen.
Men werkt in Pennsylvania aan een vijzelsysteem voor maissilage, waarbij de
vijzel boven de dieren is aangebracht, terwijl er per koe.een opening in
de trog zit, die is afgesloten door een telescopische buis. Deze buis kan
een bepaalde hoeveelheid voer bevatten, waarna de vijzel de volgende .
pijpen vult. Is alles vol dan gaat het voer terug naar de aanvoerlijn.
(De lengte van de pijpen is instelbaar en dus ook hun inhoud.) Bij het voe
deren worden de pijpen in êên keer geopend en krijgt elke koe de haar toe
gemeten hoeveelheid voer (Dixon (16)).
In Davis, California, wordt vooral onderzoek verricht aan het maken, ver
werken en voeren van luzernewafels en luzernehooipakkeb. Voor het toedienen
van de wafels heeft men vrij simpele zelfvoederingssystemen uitgewerkt
(Dobie (14), Harner (20)). De zelfvoederbak is een grote container,die in
de voederrruimte wordt geplaatst. Is de bak leeg, dan.wordt ze door een
volle /ervangen (geen loswagen nodig en minder breuk). De laatste tijd is
de aandacht vooral gericht op het maken van een compleet voermengsel in
brokjes. Het luzemehooi wordt gemalen en met krachtvoer of stro gemengd,
al naar de behoefte van het vee.
Bij de proeven met de verwerking van stro (rijststro) zijn twee punten van
belang:
1. Men mag het stro niet meer verbranden (zoals men vroeger deed) als uit. vloeisel van de anti-luchtvervuilingswet

en

2. Men wil het stro tot waarde brengen via het vee. Het stro krijgt een
thermische behandeling, waardoor aet net toevoeging van eiwithoudende
stoffen tot een redelijk voer voor herkauwers wordt aangevuld. Op deze
• wijze wordt het stro van een afvalprodukt via het vee tot een waardevol
Produkt (Clawson (8)).

- 28 12. DE VERKOOP VAN LANDBOUWWERKTUI GEN
In de U.S.A. beschikt men over vrij recente statistische gegevens be-txe±—
fende dé verkoop van landbouwwerktuigent Daarin zijn een aantal opmerke
lijke veranderingen waai? te nemen. De jaarlijkse verkoop van maaidorsers
is sinds 1967 aan het dalen. Dit zal voor een belangrijk deel moeten wor
den toegeschreven aan de omschakeling van een "nieuw gebruiker" markt
naar een "vernieuwings"markt. Daarnaast is echter het verschijnsel dat
een grotere machine ook meer kan doen, zodat er minder nodig zijn.
Bij.de maisvoorzetstukken voor de maaidorser zien we een zelfde verschijn
sel. De verkoop van plukkers loopt nog sterker terug, omdat hier een om
schakeling op de directe dorsmethode plaatsvindt.
Bij de opraappersen loopt de verkoop ook terug, wat voor een deel.aan een
grotere capaciteit van de nieuwere typen kan worden toegeschreven.
De machines voor het maaien en kneuzen van.bijv. luzerne worden gebruikt
bij een nieuwe snellere methode van hooien. Als gevolg daarvan is voor
deze machines nog een expanderende markt aanwezig.

. . .

De verkoop van landbouwwieltrekkers vertoont in de U.S.A. na 1966 ook een
dalende tendens, die echter vooral bij de lagere pk-klassen optreedt. De
pk-klasse boven 100 pk leverde in 1969 28, 1% van de totaal verkochte pk's.
In deze groep werd in 1965 nog slechts 3,8% van de totale pk's verkocht.
We zien ook dat het gemiddelde verbogen per trekker van 58,8% in 1964 is
gestegen tot 72,8% in 1969. In tabel 6 wordt de totale pk per vermogen
klasse gehanteerd, omdat dit een betere vergelijkingsbasis geeft dan de
aantallen. Grote trekkers worden meestal aangeschaft om meer werk te kun
nen doen. De totale hoeveelheid werk wordt niet groter, maar deze moet
worden verricht met minder mensen en dus ook met minder trekkers (zie
tabel 5 en 6).
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1964
Maaidorsers met de
verkoopprijs
minder dan $ 8.000
minder dan $ 10.000
minder dan $ 11.500
$ II.500 en meer

1965

12.660 tD

7.226 (2)
7.736 (3)
3.130 (4)

1966

1967

13.851 (1) II.492 (1) 9.060
8.441 (2) 8.831 (2) 10.964
7.II7 (3) 8.162 (3) 15.228
8.198 (4) 11.326 (4) 5.437

1968

1969

5.349
8.526

3.221
7.045
8.888
7.946

12.071

7.561

Totaal
getrokken

30.752
2.770

37.607
2.323

39.811
2.041

40.689
1.587

33.507
1.338

27.100

Totaal maaidorsers

33.522

39.930

41.852

42.276

34.845

28.051

15.088

17.969
992

I5.OOO

13.622
4.272

2.010

3.925

6.166

7.900

9.119
3.829
6.098
989

6.759

3.365

6.131
1.078

Totaal maisvoorzetstukken

17.098

22.886

24.531

25.794

20.035

16.873

Maisplukkers
1-rijig
2-rijig

4.123
11.423

4.622
12.456

4.058
10.614

4.278

3.107

9.583

3.441
8.686

7.196

Totaal maisplukkers

15.546

17.078

14.672

13.861

12.127

10.303

OnraaDoersen

45.914

45.377

40.562

37.083

34.476

31.878

11.876

14.428

17.865

Maisvoorzetstukken
2 rijan
3 rijen
4 rijen
6 en meer rijen

Maaiers met stencelkneuzer
(1)
(2)
(3)
(4)

951

2.905

minder dan 14' snljbreedte
14« - 16' snljbreedte
16' - 20> snljbreedte
over 20' snljbreedte

pk-klassa
9-34 35-39 40-49 50-59 60—69 70-79 80-89 90-99

1
i

jaar

H
0
O
1
H
H
VO

Tabel 6 Verkoop van landbouwwie1trekkers ln de U.S.A. naar pk«klasse

1964 6,2

8.5

1965 3.4

9,0

9,2

1966 2,5

9,2

7,0 11,6 16,4

I967 2,9

meer
dan

aantal gemiddelde
Pk
per trekker

13,2 12,0 15,4 10,8

6.5 23,5

3,9

157.434

58,8

8,3 17,6 11,1

4,9 32,7

3,8

162.482

63,2

7,0

5.6 30,9

9 ,8

I85.06I

65,9

9,0

5,5 11,5 10,6 11,2

4.8 31,3

13,2

176.672

68,2

1968 -.7

8,7

4,2 11,1 11.9 10,1

3,9 31,7 10,4*

5,3^ 157.890

69,1

1969 2,4

8,3

3,0

3,9 23,5 19,I*

9,0X 143.661

72,8

geschat

9,8 13,3

7.7

- 30 EEN BEZOEK AAN HET I.H.C. TEST CENTER TE HINSDALE (BIJ CHICAGO) ILLINOIS
Het testcentrum van I.H.C. heeft o.m. tot taak de trekkers en werktuigen
van dit concern te beproeven voordat ze op de markt komen. Man heeft daar
toe een groot aantal testruimten, waar de werktuigen en trekkers onder zo
realistisch mogelijke omstandigheden worden onderzocht. Naast de gebruike
lijke beproevingen op de betonbaan, de rollenbaan, de aftakasrem en vele
andere» wordt ook aandacht besteed aan de beproeving van onderdelen, zoals
veren en steunpunten op vermoeidheidsverschijnselen. Het verwerken van de
meetgegevens is voor hen (evenals bij ons) een probleem. Tijd voor een
grondige analyse van de meetgegevens in handwerk is vrijwel niet meer aan
wezig. Bfen heeft een mooi systeem van data reduction, o.m. het verwerken
van recordergegevens.
Tijdens het meten in het veld gebruikt men eenvoudige magneetbandrecorders.
Het signaal of de signalen van deze band worden analoog verwerkt tot
digitale uitkomsten. Men kan daarbij in enkele minuten de volgende gegevens
krijgen uit een koppelkromms:
- maximaal koppel;
- gemiddeld koppel;
- % tijd dat het koppel grens A.B.C.D. overschrijdt;
- aantal keren dat deze grens wordt overschreden;
- aantal keren dat A.B.C.D. langer i.s dan tijd x;
- aantal keren dat een koppelverandering groter dan p in tijd y plaatsvindt;
- het aantal toppen tussen twee maxima ;
- maximale tijd dat grens A is overschreden.
Voor de verschillende werktuigen heeft men in het land afdelingen,waar de
voor dese streek typische werktuigen in het veld worden beproefd.
In het algemeen worden in de U.S.A. veel trekkers uitgerust met dubbellucht.
Efen stelt dat twee smalle banden niet veel meer kosten dan één brede en
dat men dan nog de mogelijkheid openhoudt (nu de trekker te gebruiken voor
verzorgingswerkzaamheden.
Voor verzorgingswerk is men ook niet bang om de afstand tussen de beide
wielen zo groot te kiezen, dat de vier wielen elk afzonderlijk tussen de
rijen lopen. Met nog een ruimte onder de trekker zonder wiel geeft dit bij een
rijenafstand van 75 cm een breedte van ruim 3 m. De grootste verkoop van
I.H.C.-trekkers ligt momenteel in de klasse rond 85 pk.
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