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VOORWOORD

In verband met het feit, dat de trekker reeds op vele landbouwbedrijven voor
het wieden wordt gebruikt, deed zich de behoefte gevoelen een aantal van deze
trekkers als zodanig naast elkaar en in vergelijking met paardenwiedmachines
aan het werk te zien. De Technische Commissie van de Stichting voor de
Landbouw was derhalve van oordeel, dat een demonstratie diende te worden
gehouden.
De organisatie hiervan werd verzorgd door de Werktuigencommissie van de
Stichting voor de Landbouw in Noord-Holland. Deze verrichtte één en ander
in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst in Noord-Holland,
het Rijkslandbouwconsulentschap voor de Landbouwwerktuigen en het Instituut
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. De demonstratie vond plaats op
11 Mei 1950 in het Bos van Amsterdam.
De beoordeling van de gedemonstreerde werktuigen geschiedde door een
commissie, bestaande uit de heren:
Ir p. w. BAKKER ARKEMA,
H. A. DROOG,
JOH. C. GEHRELS,
Ir C. S. KNOTTNERUS,
E. OOSTERHOFF.
De bevindingen van deze commissie, de technische beschrijving van de
werktuigen, zoals die door de heer C. C. JONGEBREUR werd verstrekt, en de
resultaten der metingen, gedaan door Ir A. MOENS en zijn assistenten, werden
vastgelegd in het hiernavolgende rapport, dat werd samengesteld door Ir J. C.

GLERUM.

De in dit rapport voorkomende foto's werden verstrekt door de Afdeling
Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
en door het Rijkslandbouwconsulentschap voor de Landbouwwerktuigen.
Wageningen, October 1950.
Ir C. S.

KNOTTNERUS,

Directeur van het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie.

INLEIDING

Nog steeds neemt het aantal trekkers in de landbouw toe, voor een deel als
gevolg van het groter wordende aantal gebruiksmogelijkheden.
Vroeger waren de trekkers in hoofdzaak geschikt voor het zware werk, terwijl
men voor de andere werkzaamheden op het gebruik van paarden was aangewezen.
Tot deze laatste werkzaamheden behoorde ook het wieden. Toen vooral na de
oorlog de drang naar mechanisatie sterker werd, gingen verschillende boeren en
smeden, meestal in samenwerking, er wel toe over motorwiedmachines te con
strueren. Hoewel de aanschaffingskosten van deze machines nogal aanzienlijk
waren, bleven de gebruiksmogelijkheden beperkt. Het is dan ook niet te ver
wonderen, dat de in de laatste jaren op de markt verschenen kleine trekkers
meer opgang maakten, omdat ze ook voor andere werkzaamheden kunnen
worden gebruikt.
Tegelijkertijd werden echter ook de middelzware trekkers met verstelbare
spoorbreedte meer benut voor het wieden, ofschoon ze hiertoe door hun grotere
gewicht en bredere banden minder geschikt leken.
Vroeger maakte men tegen de door deze trekkers veroorzaakte wielsporen
overwegende bezwaren. Tegenwoordig worden ze dikwijls zonder meer aanvaard,
terwijl het beschadigen van het gewas door een paard bij kleinere rijenafstanden
meermalen als een bezwaar wordt gevoeld, hoewel men hier bij grotere rijen
afstanden uiteraard minder om geeft.
In verband met de toenemende belangstelling voor het gebruik van trekkers
bij het wieden werd derhalve de in het voorwoord genoemde demonstratie
gehouden, welke plaats vond op het terrein van de heer Joh. Veld in
het Bos van Amsterdam. Het terrein, ^ 10 ha groot, was speciaal voor deze
demonstratie ingezaaid met haver, erwten en bieten op de volgende rijenafstanden:
haver
erwten
bieten

22 cm,
33 cm,
40 cm.

Aan de deelnemers was van te voren de minimale werkbreedte der schoffels
medegedeeld. Deze bedroeg voor de genoemde gewassen respectievelijk 16,
24 en 30 cm. Op één uitzondering na waren de veldjes voor alle machines gezaaid
met een 2 m brede zaaimachine, zodat alle wiedmachines behalve één waren
afgesteld op 2 m werkbreedte.
Daar het terrein gedeeltelijk was opgespoten vertoonde de grondsoort nogal
variatie: het perceel haver lag op enigszins venige grond, die tamelijk los was,
met gedeelten bestaande uit klei; de bieten stonden op klei, terwijl het perceel
erwten op zavel was gelegen.
Omtrent de gewassen kan worden gezegd, dat de haver een vrij normale stand
vertoonde, dat de bieten nog zeer klein waren, en dat tengevolge van vreterij
door duiven de stand van een gedeelte van de erwten slecht was.
Het vele onkruid had tot gevolg, dat de rijen bij de bieten in het algemeen
minder goed zichtbaar waren.
Wat het weer betreft zij vermeld, dat het tot twee dagen voor de demonstratie

veel regende en dat het daarna sterk droogde. Op de dag van de beoordeling
was de bovenlaag van de grond droog.
Gezien het feit dat het een landelijke demonstratie betrof, was er naar gestreefd
van alle op de desbetreffende grondsoort voorkomende typen wiedmachines en
wiedramen een bepaalde vertegenwoordiger, uitgezocht door de regelings
commissie, te laten demonstreren.
Daardoor waren ook de paardenwiedmachines en de motorwiedmachine
aanwezig.
De paardenwiedmachines dienden, als zijnde algemeen gebruikte typen, tevens
als basis van vergelijking voor het wieden met de aan de trekker bevestigde
wiedapparaten.
Uiteindelijk waren op de demonstratie aanwezig:
1. paardenwiedmachines,
2. een trekkerwiedmachine,
3. een motorwiedmachine,
4. aan trekkers bevestigde wiedramen.
De machines werden tijdens de demonstratie en de daarop volgende dag in
de aanwezige gewassen aan een beoordeling onderworpen. De beoordelings
commissie controleerde daarbij de werkbreedte der schoffels en lette speciaal op
de bestuurbaarheid van het werktuig, het gezicht op het werk vanaf de zitplaats
van de bestuurder, de handigheid in het gebruik, de door de trekkerwielen aan
gerichte beschadiging, de werking der schoffels, de op de wendakkers veroor
zaakte beschadiging en de door de trekkers en paarden achtergelaten sporen.
Voorts werden door de afdeling Arbeidsmethoden van het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie de voor verschillende werkzaamheden
benodigde tijden opgenomen. Deze opnamen betroffen: de zuivere werksnelheid,
de tijd nodig voor het in en uit het werk stellen en het draaien, de tijd nodig
voor het verstellen van de schoffels en voor het verstellen van de spoorbreedte
van de trekker.
De bovengenoemde afdeling stelde verder vast het aantal keren dat het gewas
door de schoffels werd uitgereden, beschadigd door de wielen of met grond
bedekt, waarbij de lengte der beschadigde of uitgereden stukken werd gemeten.
Tenslotte werden de machines door enkele medewerkers van genoemd In
stituut beschreven.
Een en ander treft men aan in de hiernavolgende hoofdstukken.

PAARDENWIEDMACHINES
Aan de
1. een
2. een
3. een
4. een
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demonstratie namen de volgende typen deel:
vierwielige machine, bediend door twee personen;
tweewielige machine met schuifstuur, bediend door 1 persoon;
tweewielige machine met autostuur, bediend door 1 persoon;
vierwielige machine met autostuur, bediend door 1 persoon.

Deze machines hadden een werkbreedte van 2 m. Ze worden hieronder in de
genoemde volgorde behandeld.
1. St Hubert van de Koninklijke Handelmaatschappij voorheeti N.V. Boeke en
Huidekoper te Haarlem.

Deze vierwielige machine is voorzien van een draaibaar voorstel, dat door een er
naast lopende persoon wordt bestuurd. De besturing van het aan de achteras
opgehangen wiedraam geschiedt door een andere persoon, die achter de machine
loopt. Deze kan het raam met behulp van een zg. dubbelstaart heen en weer
schuiven.
De schoffels worden in en uit het werk gezet door het neerdrukken en het
omhooghalen van de staart. Om dit te vergemakkelijken zijn trekveren en een
contragewicht aangebracht. Het wiedraam heeft alleen een hoogste en een laagste
stand; er zijn geen tussenstanden mogelijk. Men kan door middel van een
hefboom met excentriek, die het raam min of meer doet kantelen, de schoffels
op de punt of vlak laten lopen.
De 2,20 m lange balk, waaraan de parallelogrammen zijn bevestigd, is gemaakt
van 6 cm hoog L'-ijzer. Tijdens de demonstratie werden ganzevoetschoffels van
Havelaar gebruikt met een tophoek van 60°. De afmetingen van de stelen bedroegen
11 X 32 mm. Er trad practisch geen zijdelingse speling op. In de hoogste stand
was de vrije doorlaathoogte van de schoffels ^ 35 cm.
De spoorbreedte van voor- en achterwielen kan worden versteld van 1,20—
2,00 m. De afstand van voor- tot achteras bedraagt 1,55 m.
De wielen zijn van de volgende afmetingen:
Middellijn
Breedte
voorwielen
60 cm
4
cm
achterwielen
84 ,,
5x/2 ,,

St. Hubert wiedmachine.
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Het werk van deze machine maakte een zeer behoorlijke indruk. De man,
die het wiedraam bestuurt en er i 75 cm achter loopt, heeft goed zicht op de
schoffels. Mogelijk kijkt hij er iets teveel boven op, wat bij een tamelijk grote
snelheid lastig is. Tijdens het werken in de bieten, waarbij gebruik werd gemaakt
van bietengarnituren, oriënteerde hij zich op één speciaal voor dit doel aan
gebrachte loofbeschermer. De horizontale staven van de schoffelgarnituren voor
de bieten waren iets te lang, waardoor het voor kwam, dat één van twee naast
elkaar bevestigde garnituren op de horizontale staaf van de andere bleef hangen.
Niet alle schoffels liepen even diep, terwijl ze misschien ook wel iets vlakker
konden zijn afgesteld.
In de haver en in de erwten werd snel gereden, in de bieten iets langzamer.
Toch werd van het laatstgenoemde gewas vrij veel uitgeschoffeld. De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver 15,7—16,5 cm, in de bieten
29,5—30 cm en in de erwten 24 cm.
De wielsporen waren ondiep; het paard liep echter nogal eens over de rijen.
Voor het draaien, dat vrij snel verliep, had de machine de normale oppervlakte
nodig. Hierbij werd weinig schade toegebracht aan de wendakkers.
Wat de bediening betreft kan worden vermeld, dat het in en uit het werk stellen
vrij snel geschiedde. Ook het verstellen van de parallelogrammen en de schoffels
ging vlug.
Over het algemeen maakte de machine een gunstige indruk. Het wordt in de
practijk echter wel als een bezwaar gevoeld, dat voor de bediening twee personen
nodig zijn.
2.

Melotte van G. W. van Driel en Van Dorsten N.V. te Hoofddorp.

De tweewielige Melotte wordt bediend door één persoon en kan worden
getrokken door één of twee paarden. Het aan de as opgehangen wiedraam kan
met behulp van 2 handvatten door de man, die achter de machine loopt, worden
heen en weer geschoven.
In werkende toestand is het raam bij ver genoeg neerdrukken automatisch
gegrendeld. Door met behulp van een hefboom de grendeling los te trekken
en het wiedraam aan de stang met de beide handvatten te lichten, worden de
schoffels uit het werk gesteld. Het lichten wordt vergemakkelijkt door twee
trekveren. Het is mogelijk om het raam in 3 verschillende eindstanden vast te
zetten. Deze worden bepaald door drie achtereenvolgende gaten, waar een bout
doorheen moet worden gestoken. De schoffels kunnen naar behoefte meer op
de punt of vlakker gesteld worden door middel van een excentriek. De druk
op de schoffels is te wijzigen door het meer of minder kantelen van het balkje
waarop de drukveren zijn aangebracht. De 2,20 m lange balk, waaraan de
parallelogrammen worden bevestigd, bestaat uit 6 cm hoog U-ijzer.
De bestuurder kijkt op de schoffels; hij loopt er ± 1 m achter, waardoor het
zicht op het werk goed is. Het feit, dat de machine nog nieuw was en daardoor
veel te stroef werkte, gaf een minder gunstige indruk; bovendien had de
bestuurder niet eerder met een dergelijk type machine gereden.
Een en ander had tot gevolg, dat de kwaliteit van het werk wel iets te wensen
overliet, en dat de specifieke eigenschap van de machine, nl. de mogelijkheid
om snel te reageren, niet tot uiting kwam. Het uit het werk halen ging vrij moeilijk.
De ervaring heeft geleerd, dat deze wijze van besturing op de zware gronden
wat beter werkt dan een autostuurinrichting.
8

Melotte wiedmachine,

Ondanks het langzame rijden werd in de erwten en de bieten vrij veel uitgeschoffeld. De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver 15,8—16,3 cm,
in de erwten 24,2—24,5 cm en in de bieten 29—30,5 cm.
De wielsporen in het gewas waren niet van betekenis; wel liep het paard af
en toe over de rijen en schopte vooral in de bieten nogal wat planten uit. Het
moet bij deze machine zeer nauwkeurig gemend worden.
Er werd zeer kort gedraaid, doch dit nam vrij veel tijd in beslag, omdat het
in en uit het werk stellen nogal lang duurde. Aan de wendakkers werd weinig scha
de toegebracht.
De gebruikte schoffels waren van het ganzevoettype met een tophoek van 60°;
in de bieten werden bietengarnituren gebezigd. De stelen van de schoffels
hadden een doorsnede van 10 X 30 mm. Er trad in de schoffels een zijdelingse
speling op van 12 mm. In geheven toestand bedroeg de doorgangshoogte onder
de schoffels 35 cm. Het verstellen van de parallelogrammen en de schoffels voor
het werken in een ander gewas was tijdrovend. Dit kwam vooral, omdat de
bestuurder niet bekend was met de machine.
De spoorbreedte van de wielen is te verstellen van 1,20—2,00 m. De wielen
hebben een middellijn van 79 cm en een velgbreedte van 6 cm.
Door de onjuiste afstelling en minder goede bediening werd van deze machine
een niet al te gunstige indruk verkregen.
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3.

Schmotzer-Holland van G. W. van Driel en Van Dorsten N.V. te Hoofddorp.

Deze machine, die getrokken wordt door 1 paard, is voorzien van een auto
stuurinrichting die aan de linker- en aan de rechterzijde kan worden bediend.
Voor de bediening is één persoon nodig. De lemoenbomen kunnen binnen
zekere grenzen heen en weer gaan, waardoor wordt bereikt, dat een kleine ver
plaatsing van het paard naar links of rechts de gang van de wiedmachine niet
direct beïnvloedt.
Het aan de as opgehangen wiedraam kan door middel van een hefboom en
met behulp van een veer omhoog en omlaag worden gebracht. De laagste stand
van het raam is te wijzigen door de aanwezigheid van een sector met tanden.
Hierdoor zijn 5 verschillende standen mogelijk, die onderling 3 cm verschillen.
Door het raam te laten kantelen langs een kwadrant met 9 gaten, kan men
de schoffels naar wens vlakker of meer op de punt laten lopen.
De parallelogrammen zijn bevestigd aan een 2,20 m lange balk van 6 cm
hoog U-ijzer.
De bestuurder loopt aan de linker- of aan de rechterkant achter de machine
en kijkt op de schoffels, welke door middel van de wielen worden gestuurd.
Het zicht op het werk is goed, de bestuurbaarheid laat niets te wensen over.
De stuurhefboom stond echter in dit geval, vermoedelijk ten gevolge van ver
buiging tijdens het transport, wat te hoog.
In de haver en in de erwten werd snel gereden; de rijsnelheid in de bieten
was laag, doch het aantal uitgeschoffelde planten vrij hoog. De werkbreedte van

Afb. 3.

Schmotzer-Holland wiedmachine.

de schoffels bedroeg in de haver 16—16,3 cm, in de erwten 23,7—24,2 cm en
in de bieten 29—30,5 cm.
Het paard liep nogal eens op de rijen; de wielsporen waren gering, evenals
de schade veroorzaakt op de wendakker. Voor het draaien was tamelijk weinig
oppervlakte nodig, echter wel vrij veel tijd. Dit laatste was voor een groot gedeelte
te wijten aan het in het werk stellen. Het uit het werk halen van de machine
ging gemakkelijk, doch het in het werk zetten kostte enige moeite. Dit was
waarschijnlijk niet nodig en vermoedelijk te wijten aan een onjuiste spanning
van de veer en een te losse buikriem bij het paard, waardoor de lemoenbomen
omhoog gingen.
De gebruikte schoffels waren van het ganzevoettype met een tophoek van 60°,
de doorsnede van de stelen bedroeg 25 X 9 mm. Er trad in de schoffels practisch
geen zijdelingse speling op.
In geheven toestand was onder de schoffels een vrije doorgangshoogte aanwezig
van 33 cm. Het verstellen van de parallelogrammen en de schoffels vergde de
normale tijd.
De wielen zijn over een geringe afstand verstelbaar; ze hebben een middellijn
van 75 cm en een velgbreedte van 5,5 cm.
Wat het werk betreft maakte deze machine een vrij gunstige indruk.
4.

V.G.L. wiedmachine, geconstrueerd door de firma Mulder en Oving te Termunten.

Deze vierwielige machine is eveneens voorzien van een autostuurinrichting en
wordt bediend door één persoon die achter de machine loopt. Het wiedraam is
tussen de wielen scharnierend opgehangen aan het frame en kan met een hefboom
in en uit het werk worden gezet.
Bij het in het werk gestelde wiedraam rust de hefboom tegen een verstelbare
aanslag. Door het verplaatsen van deze aanslag verandert de stand van het
wiedraam, waarbij wordt bereikt dat de schoffels meer of minder op de punt
gaan lopen. Aangezien het paard door middel van een trekstang direct aan het
wiedraam trekt en niet aan het frame, behoeft het raam in zijn werkstand niet
te worden gegrendeld. De trekstang heeft zowel in horizontale als in verticale
richting een ruime speling. Hierdoor wordt voorkomen dat het paard de besturing
te spoedig beïnvloedt.
De machine is voorzien van parallelogrammen die afwijken van het ge
bruikelijke type. Ze bezitten slechts 2 scharnierpunten en een geleidestaaf, welke
door een oog schuift. De bevestiging van de parallelogrammen vindt plaats aan
2 achter elkaar gelegen balken van het wiedraam.
De stuurhefboom, die tot achter de machine reikt, kan naar keuze in ver
schillende gaten worden gelegd, op ongeveer dezelfde wijze als dit bij vele
zaaimachines het geval is. De bestuurder loopt op een afstand van 1,5 m achter
de schoffels en oriënteert zich hierop.
Er werd met deze machine snel gereden, in de bieten zelfs nog iets sneller dan
in de andere gewassen. Toch vond geen uitschoffelen of onderwerken plaats.
De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver 15,5—16 cm, in de erwten
23,7—24,2 cm en in de bieten 30 cm.
Op de zware grond bleek de machine minder goed bestuurbaar te zijn, vooral
de achterwielen werden hierbij zijdelings verplaatst. Bij een hoger gewicht van
de machine zou dit waarschijnlijk niet zijn voorgekomen.
De wielen veroorzaakten smalle, vrij ondiepe sporen; meer schade werd
11

Af h. 4. V.G.L. wiedmachine.

veroorzaakt door de poten van het paard, dat vaak over de rijen liep. Voor het
draaien was een nogal grote oppervlakte nodig; de tijd waarin het geschiedde
was normaal. Door het draaien werd aan de wendakker slechts een geringe
schade toegebracht.
Er werden tijdens de demonstratie ganzevoetschoffels gebruikt met een top
hoek van 60°. Deze vertoonden een zijdelingse speling van 0,5 cm. De doorsnede
van de stelen bedroeg 25 X 9 mm. Het verstellen van de parallelogrammen en
de schoffels verliep zeer vlot.
Aangezien de afstand tussen de voor- en de achteras slechts 1,20 m bedraagt,
is de machine vrij kort. Alle wielen zijn even groot; ze zijn voorzien van een
4,2 cm brede buisvelg en hebben een middellijn van 61 cm.
De indruk van deze machine was op lichte grond over het algemeen zeer
gunstig; hij was echter voor de zware grond wat aan de lichte kant, waardoor
hij op de schoffels ging drijven. Dit laatste had een nadelige invloed op de
bestuurbaarheid.

TREKKER WIEDMACHINE
Dit type werd vertegenwoordigd door de Lipsia van de
maatschappij vjh. N.V. Boeke en Huidekoper te Haarlem.

Koninklijke Handel

Deze tweewielige machine met een werkbreedte van 4 m werd getrokken door
12

een Farmall C trekker. Het wiedraam, dat voorzien is van een werkbalk van
6 cm hoog U-ijzer, kan met behulp van een schuifstuur heen en weer worden
bewogen door een persoon die op een bank achter op de machine zit. Deze
persoon zet tevens de machine in en uit het werk. Hiertoe zijn behalve een
contragewicht een tweetal trekveren aangebracht, waarvan de spanning kan
worden gewijzigd. In werkende toestand is het raam gegrendeld; voor het uit
het werk zetten moet de grendeling met een hefboom worden losgemaakt.
Men kan de schoffels meer of minder vlak laten lopen door middel van een
excentriek, die de wiedbalk doet kantelen. Tevens is het trekpunt aan de trekker
hoger of lager te stellen, waardoor de stand van de schoffels eveneens wordt
beïnvloed.
Voor de bestuurder is op 1 m hoogte boven de grond en 1,75 m achter de
schoffels een zitplaats aangebracht. Het zicht op de rijen is daardoor goed,
hoewel het, in verband met de grote werkbreedte, niet meevalt om ook de buitenste
schoffels in het oog te houden. De bestuurder oriënteerde zich gewoonlijk op
de middelste schoffels; voor het werken in de bieten was, voor het gemak van
de bestuurder, één loofbeschermer aangebracht.
Door de lange trekhaak en de lange staarten aan het schoffelraam is de
bestuurbaarheid van deze machine wel goed.
De snelheid, waarmee werd gewerkt, was in de haver en in de erwten normaal ;
in de bieten was hij echter hoog, zodat, mede door de minder deskundige bedie
ning, zeer veel werd uitgeschoffeld en ondergewerkt. De werkbreedte van de
schoffels bedroeg in de haver 15,8—17,5 cm, in de erwten 23,5—24,5 cm en in
de bieten 30,5—34 cm.
Daar het gewicht van de machine door de grote werkbreedte en het feit dat
de bestuurder op de machine zat, veel groter was dan bij de normale paardenwiedmachine, waren de wielsporen dieper, doch minder diep dan de sporen

AJb. 5. Lipsia trekkerzuiedmachine.
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van de trekker, welke laatste te herkennen waren aan de kluiten na het schoffelen.
Uiteraard had deze machine ook een grote oppervlakte nodig om te draaien.
Het draaien vroeg vrij veel tijd; dit werd mede veroorzaakt door het in het
werk stellen, dat nogal zwaar ging. Mogelijk had een andere afstelling van de
trekveren hierin verbetering kunnen brengen. Op de wendakkers werd enige,
zij het geringe schade veroorzaakt.
De gebruikte schoffels waren van het ganzevoettype met een tophoek van 60° ;
de doorsnede van de stelen bedroeg 32 x 9 mm. Er werd een zijdelingse speling
in de schoffels geconstateerd van 0,5 cm. In de bieten werd met bietengarnituren
gewerkt. De vrije doorlaathoogte onder de schoffels bedroeg 35 cm. Sommige
schoffels waren zodanig aangebracht, dat de stelen tijdens het werk niet ver
genoeg omhoog konden gaan, aangezien ze dan tegen de voorste balk van het
wiedraam stootten. Enkele parallelogrammen waren zo stroef, dat ze bleven hangen.
Van de bietenstellen waren in sommige gevallen de horizontale staven, waaraan
de schoffels bevestigd moesten worden, te breed. Ze bleven dan op elkaar hangen
met het gevolg dat de schoffels niet in de grond kwamen.
Ondanks de werkbreedte van 4 m duurde het verstellen niet langer dan bij
de 2 m brede paardenwiedmachine. De spoorbreedte van de machine bedraagt
4 m en is niet verstelbaar. De wielen hebben een middellijn van 105 cm en zijn
7 cm breed.
Over het algemeen maakte het werk van deze machine geen gunstige indruk,
hetgeen voor een belangrijk gedeelte werd veroorzaakt door de minder grote
vaardigheid van het bedienend personeel. De beschadiging had geringer kunnen
zijn. Het voordeel van deze machine moet liggen in de grote werkbreedte. Of
een wiedmachine met een dergelijke werkbreedte ingang zal vinden, hangt dus
in de eerste plaats af van de aanwezigheid van een 4 m brede zaaimachine en
in de tweede plaats van de kwaliteit van het werk van de wiedmachine. Het
wordt als een bezwaar gevoeld, dat om er mee te werken twee personen nodig
zijn, waardoor niet met minder personeel kan worden volstaan.

MOTORWIEDMACHINE
Dit type werd vertegenwoordigd door de machine van de firma Van Trier te
De Heen (N.-Br.).
Het wiedraam is tussen de assen aangebracht. Het systeem voor het in en uit
het werk zetten is anders dan bij de paardenwiedmachines.
Bij de motorwiedmachine wordt de balk door middel van een hefboom
gekanteld, waardoor de parallelogrammen bij het uit het werk zetten achter
waarts omhoog en bij het in het werk stellen naar voren omlaag draaien. Aangezien
de parallelogrammen met schoffels in geheven toestand boven de balk uitsteken
zijn de balken van het raam daar ter plaatse voorzien van een ruime bocht.
Achter de beide achterwielen zijn eveneens schoffels aangebracht voor het
verwijderen van de wielsporen.
Door een sleuf in het ondereinde van de hefboom worden eerst de voorste
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schoffels geheven en daarna de achterste. Ze worden eveneens afzonderlijk in
het werk gezet, waarvoor bij de achterste een speciale hefboom is aangebracht.
Teneinde de schoffels meer of minder vlak te kunnen stellen is op het laatste
deel van het kwadrant van het hefsysteem een vertanding aangebracht. Bij de
schoffels achter de achterwielen is deze verstelling niet mogelijk. Het raam
van de machine is gemaakt van U-ijzer, rechthoekig en 2,90 m lang. De breedte
bedraagt 0,95 m.
Voor de besturing wordt gebruik gemaakt van een autostuur, bediend door
een lange hefboom, in plaats van door een stuurwiel.
De machine wordt voortbewogen door een opgebouwde Briggs & Stratton
luchtgekoelde benzinemotor van 6 pk, waarachter een versnellingsbak is aan
gebracht.
De zitplaats voor de bestuurder bevindt zich 0,80 m boven de grond en 1,40 m
achter de schoffels. Hierdoor kan de bestuurder zich op de schoffels oriënteren.
Het gezicht op het werk en op de rijen is zeer behoorlijk.
Er werd in de haver en de bieten met de normale snelheid gewerkt, in de
erwten werd langzaam gereden. In de beide laatstgenoemde gewassen werd iets
uitgeschoffeld. De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver 15—16,2 cm,
in de erwten 24,8—25,5 cm, in de bieten 30—30,6 cm. De wielen lieten weinig
sporen achter. Het was opmerkelijk, dat de achterwielen nogal slipten.
De schade op de wendakkers viel mee. De voor het draaien benodigde
oppervlakte was vrij klein, vooral omdat het draaien in verschillende étappes
plaats vond, nl. uitrijden, achteruitrijden en er voor zetten. Deze wijze van draaien
was het gevolg van het feit, dat voor de besturing van een stuurhefboom ge
bruik werd gemaakt, die bij kort draaien te ver van de bestuurder verwijderd
geraakte.
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De bestuurder moest voor het uit en in het werk zetten van de schoffels
opstaan, omdat de hefboom hierbij buiten zijn bereik viel. Daardoor kwam er
van het afzonderlijk lichten van de voorste en achterste schoffels niet veel terecht.
Het in het werk zetten geschiedde echter wel afzonderlijk. Toch verliep dit alles
in de normale tijd.
Het verstellen van de schoffels en van de spoorbreedte der achterwielen
verliep vlot. De vrije doorlaathoogte van de schoffels in geheven toestand
bedroeg 7 cm, hetgeen wel zeer weinig is.
Het verstellen van de spoorbreedte van de voorwielen geschiedt door de
vooras met trappen van 5 cm langer of korter te maken. De achterwielen zijn ver
schuifbaar op de as aangebracht; de spoorbreedte hiervan kan versteld worden
van 1,20—1,64 m. De bandenmaat bedraagt 4 X 19.
Over het algemeen maakte deze machine door zijn betrekkelijk eenvoudige
constructie en het goede zicht op het werk een behoorlijke indruk. Het is een
nadeel dat hij voor het verrichten van andere werkzaamheden vrijwel niet
geschikt moet worden geacht.

TREKKERS MET WIEDRAMEN
De groep trekkers met wiedramen was op deze demonstratie het sterkst ver
tegenwoordigd. Hierbij kwamen verschillende variaties voor, niet alleen wat de
plaats van bevestiging betreft, maar ook in het systeem van in en uit het werk
zetten. Naar de plaats van bevestiging kunnen ze als volgt worden ingedeeld:
1. wiedraam vóór de voorwielen;
2. wiedraam tussen voor- en achterwielen;
3. wiedraam achter de achterwielen.
Bij de categorieën 1 en 2 waren ook achter de achterwielen van de trekker
nog parallelogrammen met schoffels aangebracht voor het verwijderen van de
wielsporen. Deze waren gewoonlijk aan een aparte balk bevestigd en konden
uiteraard eveneens in en uit het werk worden gezet.
De systemen van in en uit het werk zetten bestaan in hoofdzaak uit het be
dienen met de hand of met een hydraulische hefinrichting. Daarnaast zijn
ook nog combinaties mogelijk, bv. bediening van de voorste wiedbalk met de hand
en van de achterste met de hydraulische hefinrichting of omgekeerd. Afhanke
lijk van de constructie kunnen de voorste en de achterste balk tegelijk of afzon
derlijk in en uit het werk worden gezet.
Bovendien was er grote variatie in de trekkers, zowel wat gewicht en banden
maat als zicht op het werk betreft.
Aangezien het bij deze demonstratie in de eerste plaats om het wieden ging,
werd het wenselijk geacht de trekkers met wiedramen in te delen naar de plaats
waar het wiedraam was bevestigd. De andere bijzonderheden zijn eveneens in
de beschrijving opgenomen. Alle wiedramen waren afgesteld op een werkbreedte
van 2 m.
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I.
1.

WIEDRAMEN VOOR DE VOORWIELEN VAN DE TREKKER.

Wiedraam van N.V. Marings Ploegenfabriek te Delfzijl, bevestigd aan Ford
Dearborn.

Dit voor aan de trekker bevestigde raam kan door middel van de hydraulische
hefinrichting in en uit het werk worden gezet en op elke gewenste diepte worden
afgesteld. Het is bovendien bij elke diepte-instelling mogelijk de schoffels meer
of minder vlak te laten werken. Hiertoe is een met de hand te bedienen hefboom
aangebracht, door middel waarvan het raam wordt gekanteld. Het raam is
zodanig geconstrueerd, dat op elke plaats van de balk een parallelogram kan
worden bevestigd. Dit wordt bereikt door, indien nodig, de steunen waaraan
het raam is opgehangen te verplaatsen. De wiedbalk zelf, bestaande uit 6 cm
hoog U-ijzer, is 2,20 m lang.
Het in en uit het werk zetten van de balk aan de achterzijde van de trekker,
waaraan de schoffels voor het verwijderen van de wielsporen zijn bevestigd,
geschiedt met de hand.
De trekkerbestuurder oriënteert zich op de schoffels. Hij bevindt zich 0,95 m
boven de grond en in horizontale richting 2,25 m achter de schoffels.
Tijdens de beoordeling was de rijsnelheid nogal hoog; er werd iets uitgeschoffeld en ondergewerkt. De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de
haver 16—16,4 cm, in de erwten 24,5 cm en in de bieten 30,5 cm.
Het geheel was vrij goed bestuurbaar. Het wiedraam reageert snel op de
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Wiedraam van Maring's Ploegenfabriek aan Ford Dearborn

besturing, zodat het een voordeel is dat het zich, in verband met het goede zicht
op de rij, ver vóór de bestuurder bevindt. Vanwege de motor kan men niet alle
schoffels tegelijk overzien. Men heeft in het geheel geen zicht op de schoffels
die zich recht voor de motor bevinden.
De trekker was voorzien van Firestone achterbanden, maat 10 X 28, en
kooiwielen met ronde buizen aan de omtrek. Deze kooiwielen waren iets te klein,
waardoor de banden een duidelijk zichtbaar spoor achterlieten. De door de
kooiwielen toegebrachte schade aan de haver en aan de erwten was betrekkelijk
gering. In de bieten trad beschadiging op doordat de buizen van de kooiwielen
in de grond verschoven. In de haver werden de beide rijen aan weerszijden van
elk achterwiel iets platgedrukt.
Het draaien op de wendakkers verliep vrij snel. Er was evenwel nogal wat
oppervlakte voor nodig; de beschadiging was matig.
Voor het werken in de verschillende gewassen werden de wielen niet versteld.
Het verstellen van parallelogrammen en schoffels vroeg niet buitensporig veel
tijd. Toch was de totale duur van het verstellen erg lang, daar de controle op de
afstelling zoveel tijd in beslag nam.
De in de haver gebruikte ganzevoetschoffels hadden een tophoek van 60°,
die, welke in de erwten en in de bieten werden gebruikt, een tophoek van 80°.
De doorsnee van de stelen bedroeg 32 x 9 mm. Er werd een zijdelingse speling
van 0,5 cm waargenomen. In geheven toestand bedroeg de vrije doorlaathoogte
onder de schoffels 30 cm. Bij het uit het werk zetten gaan ze rechtstandig omhoog,
waardoor het reinigen iets minder gemakkelijk is.
Over het algemeen maakte het geheel een gunstige indruk.
2.

V.G.L.-wiedraam, geconstrueerd door de firma Mulder en Oving te Termunten
en bevestigd aan Ferguson.
.

Dit wiedraam, in de handel gebracht door de V.G.L. te Groningen, en geschikt
voor montage aan Ferguson en Ford Dearborn trekkers, is eveneens bevestigd
vóór de voorwielen. Het wordt bediend met behulp van de hydraulische hefinrichting. Aan de achterzijde van de trekker bevindt zich een balk voor de
bevestiging van de schoffels, die de wielsporen moeten verwijderen; deze wordt
met de hand bediend. De 2,20 m lange voor- en achterbalk zijn gemaakt van
6,5 cm hoog U-ijzer.
Onder het werken steunt het raam op een neuswiel, waardoor de druk op
de beide voorwielen van de trekker wordt verminderd. Het is mogelijk de
schoffels meer of minder vlak te laten werken door het raam met behulp van
een stelbout enigermate te kantelen.
De bestuurder oriënteert zich op de schoffels. Hij zit er in horizontale richting
2,20 m achter en bevindt zich op een hoogte van 1 m boven de grond.
Ook bij dit wiedraam is het zicht op de rij goed, doch men kan niet alle
schoffels tegelijkertijd in het oog te houden.
Er werd alleen in de erwten gewerkt, omdat het door omstandigheden niet
mogelijk bleek de spoorbreedte van de trekker te verstellen. Zodoende is ook
geen tijd opgenomen van het verstellen van de schoffels. Er werd in de erwten
vrij snel gereden en tamelijk veel uitgeschoffeld. De werkbreedte van de schoffels
bedroeg 24 cm.
De trekker was voorzien van Dunlop achterbanden, maat 10 X 28. Daar de
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spoorbreedte ook in dit gewas niet goed paste bij de rijenafstand, werden de
planten door de wielen platgedrukt.
Het gevolg hiervan was dat de sporen, vooral van de voorwielen, niet voldoende
konden worden weggewerkt.
Voor het draaien was een vrij grote oppervlakte en tamelijk veel tijd nodig.
De beschadiging op de wendakkers was matig.
Bij het uit het werk halen draaien de schoffels een eindje naar voren. In
geheven toestand bedraagt de vrije doorlaathoogte 20 cm. De gebruikte schoffels
waren van het ganzevoettype met een tophoek van 60°; de doorsnede van de
stelen bedroeg 25 X 9 mm. Er werd een zijdelingse speling van 0,5 cm waargenomen
Ofschoon de beoordeling van het geheel niet volledig is geweest, was de indruk
van het werk niet goed te noemen. Dit kan ook voor een gedeelte aan de
bestuurder hebben gelegen.
De verstelling van de stand van de schoffels lijkt wat minder handig. Of een
steunwieltje een verbetering kan geven ten aanzien van de kwaliteit van het
werk, in vergelijking met het voorgaande type, is niet gebleken, mede door het
feit dat maar in één gewas werd gewerkt.
II.

WIEDRAMEN TUSSEN VOOR- EN ACHTERWIELEN.

De tot deze groep behorende machines kunnen ingedeeld worden naar het
systeem van het in en uit het werk stellen en naar het type trekker. Aangezien
voor de landbouw de trekker in de eerste plaats van belang is, omdat hiermede
ook andere werkzaamheden moeten worden verricht, zijn de trekkers hieronder
ingedeeld naar hun gewicht, van licht tot zwaar, waarbij de volgende groepen
ontstonden.
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A. trekkers van 500—750 kg;
B. trekkers van 750—1000 kg;
C. trekkers van 1000—1250 kg;
D. trekkers boven 1250 kg.
De gewichten van de trekkers zijn, voor zover mogelijk, overgenomen uit de
Mechanisatiegids. Het gewicht van het wiedraam is er niet bij inbegrepen, omdat
dit niet bekend was.
Binnen bovenstaande groepen kunnen nog verschillen in vermogen voorkomen ;
voor het wieden is echter het gewicht van direct belang met het oog op de wiel
sporen en de bestuurbaarheid. Het besturen is in het algemeen des te moeilijker
naarmate de trekker lichter is.
Bij de wielsporen komt ook variatie voor ten gevolge van verschil in banden
maat, -spanning en -profiel.
De wiedramen waren alle afgesteld op 2,00 m werkbreedte. Voor de bediening
was in alle gevallen één persoon nodig.

A.

Trekkers van 500—750 kg.

1.

Wiedraam aan de Farmall Cub van de Koninklijke Handelmaatschappij vjh.
N.V. Boeke en Huidekoper te Haarlem.

Hoewel het oorspronkelijk in de bedoeling lag dat de Farmall Super A zou
demonstreren, bleek deze door omstandigheden te zijn verhinderd, zodat de
Farmall Cub hiervoor in de plaats kwam.
Het wiedraam hierbij is aangebracht op een afstand van 80 cm achter de vooras
en 98 cm voor de achteras. Aan een balk aan de achterzijde van de trekker
kunnen de schoffels voor het verwijderen van de wielsporen worden bevestigd.
Het raam tussen de voor- en achteras en de balk achter de achterwielen worden
beide tegelijk met behulp van de hydraulische hefinrichting in en uit het werk
gesteld. Tevens is het mogelijk om ze op elke gewenste diepte vast te zetten.
Voor het meer of minder vlak stellen van de schoffels moet de verbindingsstang tussen het wiedraam en de arm van de hefinrichting korter of langer
worden gemaakt. Dit geschiedt door de twee gedeelten van deze stang in of
uit elkaar te schroeven, wat vrij bewerkelijk is.
De zitplaats van de bestuurder bevindt zich 80 cm achter de schoffels op
een hoogte van 110 cm boven de grond. De bestuurder oriënteerde zich tijdens
het werken in de erwten en de bieten op de schoffels. Bij het werken in de haver
keek hij naar het voorwiel.
Door de links geplaatste motor is het zicht op het werk van de schoffels, die
bevestigd zijn aan het rechtergedeelte van de wiedbalk, goed. De linker schoffels
kan men echter niet tegelijkertijd in het oog houden. Aangezien de bestuurder
nogal boven op de schoffels kijkt, is het zicht op de rij minder goed. Er werd
in de verschillende gewassen, vooral in de slecht zichtbare bieten, dan ook
langzaam gereden.
In de bieten werden zeer veel planten uitgeschoffeld, in tegenstelling met de
haver en de erwten, waaraan geen schade werd toegebracht.
De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver 14,5—16 cm in de
erwten 24—24,5 cm en in de bieten 30—31 cm.
De wielsporen waren niet van betekenis. De trekker was voorzien van Good
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Year achterbanden, maat 6 X 24. Het netto gewicht van de trekker bedraagt
515 kg.
Het draaien op de wendakkers ging vrij snel. De hiervoor benodigde oppervlakte
was normaal, terwijl bij niet al te kort draaien weinig schade werd veroorzaakt.
Bij het afremmen van een der achterwielen trad wel enige beschadiging op.
De schoffels gaan bij het uit het werk halen rechtstandig omhoog, doordat
het raam aan een parallelogram is bevestigd. Hierdoor zijn ze voor het reinigen
niet zo gemakkelijk te bereiken. In verband met de ruimte onder de trekker
waren de parallelogrammen, welke eigenlijk onder de motor moesten zijn be
vestigd, op de balk achter de achterwielen aangebracht. Zodoende kon de voorst 2
balk verder omhoog komen. Voorts waren in de parallelogrammen plaatjes
aangebracht, waardoor ze niet tot hun uiterste stand konden zakken. Dit verschil,
ongeveer 5 cm zijnde, kwam eveneens ten goede aan de vrije doorlaathoogte on
der de schoffels die 14 cm was.
Overigens hebben deze plaatjes bij ongelijk land het nadeel dat de schoffels
niet ver genoeg kunnen zakken.
De gebruikte ganzevoetschoffels bezaten een tophoek van 60°. De doorsnede
van de stelen bedroeg 25 X 9 mm. Er werd een zijdelingse speling waargenomen
van 1 cm.
Met het oog op het verstellen waren strepen op de wiedbalk aangebracht.
Het verstellen op zichzelf verliep vrij vlot, doch de controle op de afstelling
duurde de eerste keer nogal lang. In geen van beide gevallen behoefden de
wielen te worden versteld.
Het tegelijk bedienen van de voorste en de achterste schoffels heeft zijn
bezwaren. Bij het uit het werk zetten worden de wielsporen niet losgehaald
over een lengte, overeenkomend met de afstand tussen de voorste en de achterste
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schoffels, terwijl bij het in het werk zetten door de achterste schoffels over
dezelfde lengte schade wordt toegebracht aan de wendakkers. Dit laatste is niet
het geval, indien men de machine pas in het werk stelt als de achterste schoffels
de wendakker gepasseerd zijn.
De trekker bleek bruikbaar te zijn voor het wieden. Een mogelijkheid om
de voorste en de achterste schoffels onafhankelijk van elkaar te bedienen is te
preferen. Ook het veranderen van een stand van de schoffels zou handiger
kunnen geschieden.
2.

Wiedraam aan de Allis Chalmers G van de C.V. vjh. Industriële en Handel
maatschappij Louis Reyners te Amsterdam.

Het wiedraam tussen de voor- en achterwielen is opgehangen aan twee Parallelo
grammen en wordt door middel van een hefboom met de hand in en uit het
werk gezet. Om de bediening te vergemakkelijken zijn trekveren aangebracht.
De balk, bestaande uit 6 cm hoog U-ijzer, is door het wegnemen van twee
wiggen op eenvoudige wijze te verwijderen.
Voor het veranderen van de stand van de schoffels zijn in de staven van de
beide parallelogrammen, waaraan de balk is opgehangen, scharnierpunten aan
gebracht. Elk der scharnierpunten is omgeven door een tamelijk ruim huis, dat
voorzien is van 2 stelschroeven. Hiermede kan het scharnier in elke gewenste
stand worden vastgezet. Door de hoek van het scharnier te veranderen wordt
dus ook de balk met de schoffels meer of minder gedraaid.
De diepte-afstelling van het raam kan gewijzigd worden met de bedienings
hefboom, die voorzien is van een pal welke in een kwadrant met 14 uitsparingen
kan worden vastgezet.
Aan de achterzijde van de trekker bevindt zich een raam ter bevestiging van
de parallelogrammen met schoffels, die de wielsporen moeten verwijderen. Dit
raam wordt onafhankelijk van het voorste door middel van een hefboom met
de hand bediend.
De zitplaats van de bestuurder bevindt zich 1 m achter de schoffels op 1 m
hoogte boven de grond. Vanwege deze vrij korte afstanden en het daardoor
matige zicht op de rij was, bij wijze van markeur, een eindje voor de trekker
een staaf aangebracht, die boven een rij kon worden afgesteld.
Aangezien de motor zich achter de achteras bevindt, heeft de bestuurder
goed zicht op het werk van alle schoffels.
Er werd in de erwten en in de bieten zeer snel gereden, waarbij door uitschoffelen enige schade werd veroorzaakt. Hoewel in de haver met normale
snelheid werd gewerkt, bleek toch dat vrij veel planten waren uitgereden ten
gevolge van de onjuiste afstelling van de schoffels.
In de haver bedroeg de werkbreedte van de schoffels 15,8—16,3 cm, in de
erwten 24,6—24,7 cm en in de bieten 29,9 cm.
De wielsporen waren over het algemeen niet van betekenis. Het netto gewicht
van de trekker bedraagt 605 kg. Hij was uitgerust met Good Year achterbanden,
maat 6 X 30.
Het draaien verliep vlot en besloeg de normale oppervlakte. De wendakkers
ondervonden hiervan weinig schade.
Bij het in en uit het werk stellen van de schoffels is het niet handig, dat de
bedieningshefboom buiten het bereik van de bestuurder komt te liggen; hij moet
daardoor bij het uit- en inrijden even opstaan.
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Wiedraam aan Allis Chalmers G.

De schoffels gaan bij het uit het werk stellen rechtstandig omhoog. Ze zijn
voor het reinigen behoorlijk goed te bereiken. In geheven toestand bedraagt de
vrije doorlaathoogte slechts 10 cm. De gebruikte ganzevoetschoffels hadden een
tophoek van. 60°, de doorsnede van de stelen bedroeg 25 X 9 mm.
Er werd een zijdelingse speling waargenomen van 12 mm. Het verstellen van
de schoffels en de spoorbreedte duurde de normale tijd.
Het wijzigen van de stand van de schoffels had wel iets handiger kunnen zijn.
Overigens heeft ook deze trekker zijn bruikbaarheid voor het wieden aange
toond.
3.

Wiedraam aan de Massey Harris Pony van de N.V. Brinkmann en Niemeyer
te Zutphen.

Het raam is bevestigd op een afstand van 70 cm achter de vooras en 100 cm
voor de achteras. In verband hiermede moet de stuurstang worden verplaatst.
De schoffels zijn meer of minder vlak te stellen door het raam te kantelen.
Hiertoe zijn twee draadspindels aangebracht. Aan de achterzijde van de trekker
bevindt zich een balk voor het bevestigen van de parallelogrammen met schoffels
die de wielsporen moeten losmaken. De voorste en achterste balk worden beide
tegelijk door middel van een hefboom met de hand uit het werk gezet. Het
wiedraam is op verschillende diepten af te stellen. Hiertoe bevindt zich in het
scharnierpunt van de hefboom een kwadrant met 18 uitsparingen om de pal in
vast te zetten.
De zitplaats van de bestuurder is recht achter de motor geplaatst en bevindt
zich in horizontale richting 100 cm achter de schoffels en 90 cm boven de
grond.
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Het zicht op het werk van de schoffels was matig, doordat men niet alle
schoffels tegelijk in het oog kon houden. Bovendien was door de naar verhou
ding tamelijk geringe horizontale afstand tot de schoffels het zicht op de rij
eveneens matig. Toch oriënteerde de bestuurder zich op de schoffels.
In de erwten werd langzaam gereden, in de overige gewassen was de snelheid
normaal. De bieten waren slecht zichtbaar; er werd dan ook een aantal planten
uitgeschoffeld. Het bedekken van de bieten was een gevolg van de onjuiste stand
van de schoffels. De werkbreedte van de schoffels was in de haver 16 cm,
in de erwten 24—25 cm en in de bieten 29—30 cm.
Het netto gewicht van deze trekker bedraagt 690 kg. Hij was uitgerust met
Good Year achterbanden, maat 8 X 24, welke met vloeistof waren gevuld. Dat
de wielsporen goed te zien waren, werd waarschijnlijk veroorzaakt door de
vloeistofvulling.
Hoewel de draaicirkel normaal was, nam het draaien toch vrij veel tijd in
beslag. Het lichten van de schoffels duurde niet zo lang, doch het in het werk
zetten vroeg nogal wat tijd. Er moest nl. even achteruit gereden worden om
de schoffels in de gewenste stand te brengen. Niet altijd werd de hefboom in
de juiste inkeping geplaatst. Daardoor kwamen de schoffels teveel op de punt te
lopen. Dit bezwaar is te ondervangen door om het kwadrant een losse ring aan
te brengen, welke in de voor de omstandigheden gewenste uitsparing gehangen
moet worden. Men kan dan zien of voelen hoever de hefboom doorgedrukt
dient te worden. Er werd aan de wendakkers een matige schade toegebracht.
Bij het uit het werk halen draaien de schoffels achterwaarts omhoog. Voor

het reinigen bleken ze niet zo erg gemakkelijk bereikbaar te zijn. De vrije
doorlaathoogte bedroeg in de hoogste stand 12,5 cm.
Met het oog op de ruimte onder de trekker waren tijdens het werken in de
erwten en de bieten de schoffels, die juist onder de romp bevestigd hadden moeten
zijn, aangebracht aan de balk achter de achterwielen.
Ook bij het uit het werk halen van dit wiedraam worden de wielsporen over
een lengte, overeenkomend met de afstand tussen de voorste en achterste schoffels
niet losgemaakt, terwijl bij het in het werk zetten de wendakkers over dezelfde
lengte worden beschadigd, tenzij men de machine pas in het werk stelt als de
achterste schoffels de wendakker gepasseerd zijn.
De gebruikte schoffels waren van het ganzevoettype met een tophoek van 80°,
de doorsnede van de steel bedroeg 32 x 9 mm. Er werd een zijdelingse speling
van 0,5 cm geconstateerd.
Het geheel toonde zich bruikbaar. De bereikte resultaten waren behoorlijk.
Toch lijkt het aanbrengen van een markeur wel verantwoord. Ook zou een af
zonderlijke bediening van de voorste en de achterste balk wel aanbevelens
waardig zijn.

B.

Trekkers van 750—1000 kg.

Wiedraam aan de Allis Chalmers B van de firma W. Schipper en Zn. te Goes.
De balk van het tussen de voor- en achterwielen aangebrachte wiedraam,
bestaande uit 6 cm hoog U-ijzer, heeft een lengte van 2,50 m. Het raam wordt
door middel van de hydraulische hefinrichting in en uit het werk gesteld, en
kan op elke gewenste diepte worden vastgezet.
De stand van de schoffels is te wijzigen door de messen ten opzichte van de
steel te draaien. Deze messen, welke om een bout van de steel kunnen scharnieren,
zijn voorzien van sleufgaten. Door deze sleufgaten steekt een tweede bout voor
het vastzetten. Ofschoon er vele mogelijkheden zijn is het afstellen nogal be
werkelijk.
Achter aan de trekker is een balk aangebracht voor het bevestigen van de
schoffels, die de wielsporen moeten verwijderen. Deze balk wordt ook hydraulisch
bediend, en wel onafhankelijk van de voorste.
De zitplaats van de bestuurder bevindt zich 120 cm achter de schoffels op
een hoogte van 105 cm boven de grond. De bestuurder oriënteert zich op een
verstelbare markeur, die iets voor het rechter gedeelte van de vooras is aan
gebracht. Hieruit blijkt dus, dat ook bij deze machine het zicht op de rijen niet
voldoende werd geacht. Wanneer men de markeur voortdurend in het oog moet
houden, heeft men weinig gelegenheid om naar de schoffels links van de motor
te kijken. Ook de schoffels midden onder de trekker ziet men niet.
Ofschoon de rijsnelheid in alle gewassen laag was, werd in de haver nogal wat
uitgeschoffeld en in de erwten zelfs vrij veel. De trekkerbestuurder maakte de
indruk tamelijk zenuwachtig te zijn. In de haver bleek bij het rijden in de
tweede versnelling ongeveer dubbel zoveel te worden uitgeschoffeld als bij het
rijden in de eerste versnelling. De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de
haver 15,6—16 cm, in de erwten 24,5 cm, en in de bieten 29—30,5 cm.
De trekker heeft een netto gewicht van 980 kg. Hij was tijdens de demonstratie
uitgerust met achterwielen en banden van de Allis Chalmers G, inplaats van
met de normaal bij de Allis Chalmers B behorende wielen en banden. De banden
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Afb. 12. Wiedraam aan Allis Chalmers B,

waren van het merk Good Year, maat 6 X 30. Het gebruik van deze smalle
banden had diepe sporen ten gevolge.
Het draaien op de wendakkers geschiedde met een ruime bocht; hiervoor was
vrij weinig tijd nodig. De beschadiging was gering.
Bij het uit het werk stellen gaan de schoffels rechtstandig omhoog. Voor het
reinigen zijn ze, dit geldt vooral voor de middelste, niet zo gemakkelijk te bereiken.
In geheven toestand bedroeg de vrije doorlaathoogte ^ 16 cm.
De gebruikte ganzevoetschoffels hadden een tophoek van 70°, de doorsnede
van de stelen bedroeg 32 X 9 mm. In de bieten werd gewerkt met aan de Parallelo
grammen bevestigde bietengarnituren.
De zijdelingse speling van de schoffels bedroeg 1 cm. Voor het verstellen
van de schoffels en de spoorbreedte was de normale tijd nodig; hierbij werd snel
gewerkt.
Bij het verstellen van de spoorbreedte werd een heel eenvoudige hefboom
gebruikt om de trekker aan één kant van de grond te lichten. Dit gebeurde zeer
snel en met slechts één handbeweging.
Ook deze trekker bleek bruikbaar te zijn. De afzonderlijke hydraulische
bediening van de wiedbalken was handig, het wijzigen van de stand der schoffels,
ondanks de vele mogelijkheden, echter niet.
Of de smalle banden al of niet te prefereren zijn, zal afhangen van de om
standigheden.
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C.

Trekkers van 1000—1250 kg.

1.

Wiedraam aan de Ford Dearborn van de firma Kalmthout en Van Niel te
Hoofddorp.

De balk is vlak tegen de romp van de trekker aangebracht en kan om zijn lengte
as draaien. Door het draaien van de balk worden de schoffels in en uit het werk
gezet; dit geschiedt met de hand. De hefboom, die hiervoor dient, is voorzien
van een pal, welke in de uitsparingen van een kwadrant kan worden vastgezet.
Het raam aan de achterzijde van de trekker is bevestigd aan de hefinrichting
en wordt dus hydraulisch bediend. Bij het uit het werk stellen gaat het bijna
rechtstandig omhoog. De stand van de hieraan bevestigde schoffels is te wijzigen
door de beide verbindingsstangen met de hefinrichting korter of langer te maken.
Onder de romp van de trekker is geen ruimte voor het bevestigen van
Parallelogrammen, zodat deze eveneens aan het achterste raam moeten worden
aangebracht.
De zitplaats voor de bestuurder bevindt zich in horizontale richting 100 cm
achter de voorste schoffels en op 95 cm hoogte boven de grond. De bestuurder
oriënteerde zich op het voorwiel. Ook bij dit wiedraam is het zicht op de rijen
maar matig. Uiteraard is het niet mogelijk om alle schoffels tegelijkertijd in het
oog te houden; van de achterste ziet men helemaal niets.
In de erwten en bieten werd snel gereden, in de haver met de normale snelheid.
Als gevolg van de hoge snelheid en de onjuiste stand van de schoffels werden
de beide gewassen iets bedekt met grond. Er werd geen schade geconstateerd.
De werkbreedte van de schoffels was in de haver 16—16,5 cm, in de erwten
24 cm en in de bieten 28,5—29 cm.
Het netto-gewicht van de trekker bedraagt 1070 kg. Op verzoek van de

beoordelingscommissie was deze trekker uitgerust met andere dan de normale
achterbanden, nl. Goodrich banden, maat 4 X 36. Deze waren gemonteerd op
speciaal hiervoor vervaardigde wielen. Ze maakten smalle, doch diepe sporen.
Daar de spoorbreedte voor de verschillende gewassen niet werd veranderd,
kwamen de banden in de haver aan één kant van de trekker iets op de rij.
Het draaien op de wendakkers verliep in de normale tijd; de hiervoor be
nodigde oppervlakte was eveneens normaal. De schade aan de wendakkers toe
gebracht was niet groot.
Van de beide wiedbalken, bestaande uit 6 cm hoog U-ijzer, is de voorste
2,20 m en de achterste 1,80 m lang. De vrije doorlaathoogte onder de uit het
werk gestelde schoffels bedroeg 10 cm.
Er werd met ganzevoetschoffels gewerkt, die een tophoek hadden van 60°,
terwijl de doorsnede van de steel 32 x 9 mm bedroeg. De waargenomen zijde
lingse speling van de schoffels was 0,5 cm.
Het verstellen van de schoffels verliep zeer vlot. Afgezien van het iets teveel
op de punt staan van de schoffels was het werk, dat met dit wiedraam werd
verricht, goed, ondanks het minder goede zicht op de rijen en op de schoffels.
De afstelling van de werkdiepte en de stand van de schoffels is wel wat lastig.
Of het gebruikte type banden voor de practijk voldoende voordelen oplevert,
is zeer de vraag. Op gronden, gelijk aan die waarop gedemonstreerd werd, zal
men in elk geval genoegen moeten nemen met 6 cm diepe sporen.
2.

Wiedraam aan de Case VAC van G. W. van Driel en Van Dorsten N.V.
te Hoofddorp.

De balk is op enige afstand onder de trekker draaibaar bevestigd en wordt met
de hand bediend. Bij het uit het werk zetten draaien de schoffels achterwaarts
omhoog. De stand van de schoffels is te wijzigen door het verstellen van een
nok, welke is aangebracht op het kwadrant van de bedieningshefboom. Deze
nok staat aan de hefboom slechts een bepaalde uitslag toe.
De balk, bestaande uit 6 cm hoog U-ijzer, bevindt zich 100 cm achter de vooras
en 130 cm voor de achteras. Hij is 2,20 m lang. Aan de achterzijde van de
trekker bevindt zich een tweede balk; hieraan kunnen de schoffels voor het
verwijderen van de wielsporen worden bevestigd. Deze balk wordt bediend
door middel van de hydraulische hef inrichting. Voor het veranderen van de
stand van de schoffels moet de balk iets gedraaid worden ten opzichte van de
bevestigingspunten. Dit is mogelijk daar hij scharniert om deze beide punten
en door middel van een bout, welke door een sleufgat steekt, wordt vastgezet.
De zitplaats voor de bestuurder bevindt zich 100 cm achter de schoffels en
op 120 cm hoogte boven de grond. Het zicht op de rijen is matig. De bestuurder
oriënteerde zich daarom niet op de schoffels. Aangezien het niet mogelijk is
alle schoffels tegelijkertijd in het oog te houden, is het zicht op het werk er
van matig. Men ziet niets van de zich onder de romp van de trekker bevindende
schoffels.
Behalve in de erwten werd over het algemeen vrij langzaam gereden. In de
haver werd iets uitgeschoffeld. De werkbreedte van de schoffels was daar 16 cm,
in de erwten 24—24,5 cm en in de bieten 30 cm.
Het netto gewicht van de trekker bedraagt 1230 kg. Hij was uitgerust met
achterbanden van de maat 10 X 28. De wielsporen waren matig diep en nogal
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Wiedraam aan Case VAC.

vast. In de erwten werd zelfs twee maal door één spoor gereden, terwijl in de
haver het gewas door één achterwiel werd platgedrukt.
Het draaien op de wendakkers duurde lang. Dit werd mede veroorzaakt doordat
het in en uit het werk zetten nogal veel tijd vroeg. De hydraulische hefinrichting
van deze trekker werkt niet erg vlug, wat van invloed is op het lichten van
de achterste schoffels. Het in het werk zetten van de voorste balk ging tamelijk
lastig. Er moest even achteruit gereden worden om de schoffels op diepte te
brengen. De voor het draaien benodigde oppervlakte was normaal. Hierbij werd
niet veel schade aan de wendakkers toegebracht, ze werden echter wel vastgereden ;
de sporen waren tamelijk diep.
De gebruikte ganzevoetschoffels hadden een tophoek van 60°; de doorsnede
van de stelen bedroeg 25 X 9 mm. Er werd practisch geen zijdelingse speling
waargenomen. In geheven toestand bedroeg de vrije doorlaathoogte onder de
schoffels 10 cm.
Het verstellen ging vrij vlot. De spoorbreedte werd in geen enkel geval
veranderd.
Deze combinatie van trekker en wiedraam blijkt dus eveneens bruikbaar te
zijn voor het wieden. Door het langzame rijden was de schade gering. Het wied
raam is tamelijk moeilijk te bedienen.
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D.

Trekkers van 1250—1500 kg.

Wiedraam aan John Deere MT van N.V. Geveke en Co's Technisch Bureau te
Amsterdam.
Dit raam behoort in feite bij de John Deere M trekker, doch was in dit geval
aan de nieuwe MT trekker, die meer geschikt is voor de rijencultuur, gemonteerd
en passend gemaakt.
De balk, waaraan de parallelogrammen worden bevestigd, bestaat uit 6 cm
hoog U-ijzer en is 2,50 m lang. Hij bevindt zich 115 cm achter de vooras en
155 cm voor de achteras, en is door middel van steunen bevestigd voor de
originele wiedbalk. Onder het werken rust het wiedraam gedeeltelijk op twee
steunwieltjes.
De stand van de schoffels is te veranderen, doordat aan weerszijden van de
trekker een bout met sleufverbinding aan het ophangmechanisme het mogelijk
maakt de wiedbalk naar wens te kantelen. Aan de achterzijde van de trekker
bevindt zich een balk voor het bevestigen van de schoffels die de wielsporen
moeten wegwerken. Het wiedraam en de achterste balk worden beide tegelijker
tijd hydraulisch in en uit het werk gezet, niettegenstaande het feit dat de
trekker twee afzonderlijk te bedienen hefcylinders bezit. Om van beide hefcylinders gebruik te maken, zou practisch het gehele wiedraam moeten worden
veranderd.
De zitplaats van de bestuurder bevindt zich 125 cm achter de schoffels en
op 125 cm hoogte boven de grond. De bestuurder oriënteert zich op een loop-
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Wiedraam aan John Deere MT.

wieltje met rubberband, dat aan de voorzijde is bevestigd. Het zicht op het
werk van de schoffels was goed, hoewel het niet mogelijk bleek hen alle tegelijker
tijd in het oog te houden. Het zicht op de rijen was matig.
Behalve in de haver was de achterste balk voorzien van een even groot aantal
schoffels als de voorste. Dit veroorzaakte in sterkere mate onderwerken van het
gewas dan bij één stel schoffels, hoewel geen schade waargenomen werd. Er werd
in alle gewassen snel gereden; in de erwten werden veel en in de haver zeer veel
planten onder gewerkt. De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver
16 cm, in de erwten 24—24,8 cm en in de bieten 30 cm.
Het netto-gewicht van de trekker bedraagt 1450 kg. Hij was uitgerust met
Good Year achterbanden, maat 9 X 34, welke met vloeistof waren gevuld.
In plaats van een brede vooras was een neuswiel met een vrij brede luchtband
aanwezig. De wielsporen waren vrij diep en na het loswerken goed herkenbaar
aan de kluiten. Het neuswiel was te breed voor de rijenafstand van de haver
en reed dientengevolge over een rij, welke even later door de schoffels met grond
werd bedekt.
Er werd op de wendakkers vrij kort gedraaid. Bijgevolg was de schade, ver
oorzaakt door het afremmen van een der achterwielen, nogal aanzienlijk. Het
draaien zelf duurde wat lang.
Door het gelijktijdig uit het werk halen van de voorste en achterste balk
werden de wielsporen over een lengte, overeenkomend met de afstand tussen
de voorste en achterste schoffels, niet losgemaakt. Door de machine in het werk
te stellen, zodra de voorste schoffels de wendakker waren gepasseerd, werd het
gewas op de wendakker over dezelfde lengte beschadigd.
De gebruikte schoffels waren van het ganzevoettype met een tophoek van 60°;
de doorsnede van de stelen bedroeg 30 X 10 mm. Er trad een zijdelingse speling
op van 0,5 cm.
De schoffels gaan bij het uit het werk stellen rechtstandig omhoog; de voorste
waren voor het reinigen niet zo gemakkelijk te bereiken. De bevestiging van
de voorste balk was dusdanig slap, dat hij door de werkende schoffels naar beneden
en naar achteren werd getrokken, waardoor deze op de punt kwamen te lopen.
In opgeheven toestand bevonden de schoffels zich 10 cm van de grond.
Het verstellen, waarbij ook de spoorbreedte werd veranderd, vroeg nogal
wat tijd.
Ofschoon er geen beschadiging werd geconstateerd, was de kwaliteit van het
verrichte werk maar zeer matig. Dat de constructie van het wielraam niet bij
deze trekker paste, was duidelijk merkbaar. Het neuswiel is om goed te voldoen
eigenlijk wat te breed. Wel heeft het tot voordeel dat het de mogelijkheid biedt
om kort te draaien. Bij kort draaien moet men echter de wielsporen ten gevolge
van het afremmen van een der achterwielen op de koop toe nemen.

III.

WIEDRAAM ACHTER DE ACHTERWIELEN.

Wespe wiedraam. van de firma De Wild te Alkmaar aan de Hanomag R 25 C.
Dit raam is door middel van een eenvoudige sluiting zonder bouten aangebracht
aan twee grote Parallelogrammen, die achter aan de trekker zijn bevestigd. De balk
kan met behulp van een stuurwiel heen en weer worden geschoven door de
persoon, die op een zitplaats achter de balk is gezeten, en beweegt zich in een
richting, tegengesteld aan die, waarin het stuurwiel ronddraait. Voor de bediening
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van het geheel zijn dus twee personen nodig, nl. één op de trekker en één op
het wiedraam. De zitplaats van de laatste is bevestigd aan het wiedraam.
Het in en uit het werk stellen geschiedt met een handlier, die op de trekker
is aangebracht. De trekkerbestuurder moet het raam met de hand omhoog
draaien of laten zakken. Voor de diepteregeling zijn een paar verstelbare nokken
aanwezig. De stand van de schoffels is te wijzigen door de balk om zijn lengte-as
te draaien. Hiervoor is een hefboom aanwezig, die in verschillende standen kan
worden vastgezet.
De bestuurder van het wiedraam zat 25 cm achter de schoffels en op een
hoogte van 70 cm boven de grond. Hij oriënteerde zich op de schoffels en moest
daardoor vrij steil naar beneden kijken. Zodoende was het ook niet gemakkelijk
om het werk van alle schoffels in het oog te houden.
Ondanks de lage rijsnelheid werd nogal wat uitgeschoffeld, vooral in de haver.
In de bieten, die slecht zichtbaar waren, werd vrij veel beschadigd door de
loof beschermers. Deze loofbeschermers zijn van een bijzondere constructie. Ze
bestaan uit twee holle schijven, waarvan de bolle kant naar binnen is gericht. De
bevestiging is zodanig, dat ze op alle standen kunnen worden afgesteld. Door
ze iets snijdend af te stellen verkrijgt men zeer mooi werk. Wanneer ze erg nauw
staan wordt echter bij iets mis rijden de rij als het ware omgeploegd.
Het werk van de in de haver gebruikte schoffels was minder mooi, omdat niet
in alle ruimten tussen de rijen een parallelogram liep. Zo kwamen bv. op drie
naast elkaar gelegen tussenruimten twee parallelogrammen voor, die in de twee
buitenste liepen. De middelste tussenruimte werd dan bewerkt door de schoffels
van de beide naburige parallelogrammen, die ook de bewegingen van deze
parallelogrammen volgden en zich niet stoorden aan oneffenheden in de middelste
tussenruimte. De werkbreedte van de schoffels was in de haver 15,6—16 cm, in
de erwten 23—25 cm en in de bieten 28,5—30 cm.

Afb. 16.
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Wespe iciedraam aan Hanomag R 25-c.

Het netto-gewicht van de trekker bedraagt 1575 kg. Hij was uitgerust met
achterbanden van de maat 9 X 40. Ondanks zijn hoge gewicht waren de wiel
sporen toch niet erg diep. In de haver werd iets over het gewas gereden, door
het afplatten van de banden.
Het in en vooral het uit het werk stellen van het wiedraam vroeg veel tijd.
Dientengevolge was ook de totale tijd voor het draaien op de wendakkers zeer
lang. De er» voor benodigde oppervlakte was normaal, de veroorzaakte schade
niet ernstig.
Er werden ganzevoetschoffels gebruikt met een tophoek van 75°. Bij een
grotere rijenafstand werden per rij drie van dergelijke schoffels naast elkaar
gebruikt, in de haver twee. De doorsnede van de stelen bedroeg 32 X 9 mm.
Bij het uit het werk halen gingen de schoffels rechtstandig omhoog. De vrije
doorlaathoogte was 30 cm.
Het verstellen — hierbij werden andere wiedramen aan de balk bevestigd —
van erwten op bieten ging vrij vlot; van bieten op haver duurde het tamelijk
lang. Ook de controle op de afstelling nam nogal wat tijd in beslag.
De vaardigheid van het bedienend personeel was aan de matige kant.
De indruk van de bruikbaarheid van het wiedraam in deze uitvoering was
niet overweldigend. De bediening door twee personen wordt vaak als een be
zwaar gevoeld.
* De gebruiksmogelijkheden zijn vele, omdat het raam geconstrueerd is als een
werktuig, waarmee meerdere werkzaamheden kunnen worden verricht. Hiertoe
kunnen er op eenvoudige wijze andere hulpstukken aan worden bevestigd.
Tevens is het in te richten voor paardentractie, waarbij er, afhankelijk van het
te verrichten werk, één of twee paarden voor gespannen kunnen worden.

TUINBOUWTREKKER MET WIEDRAAM
Wiedraam aan dePlanet Jr.
van de N.V. Handelmaatschappij Wed. J. C. Massee en Zn. te Goes.
Aangezien het wenselijk werd geacht om de mogelijkheden van de tuinbouwtrekker bij het wieden na te gaan, was ook deze machine in het programma
opgenomen. De tweewielige trekker was voorzien van een 2,20 m lange balk,
bestaande uit 6 cm hoog U-ijzer. De balk was bevestigd aan een steun achter
de trekker, op ongeveer gelijke hoogte met de as. Een tweede steun verbond
de balk met de stangen, waarmee de trekker wordt bestuurd. Voor het transport
kunnen 2 steunwielen worden aangebracht. Het geheel wordt bediend door de
persoon die er achter loopt. Voor het in en uit het werk stellen worden de stuur
bomen opgetild, waardoor ook het hiermede verbonden wiedraam omhoog komt.
Teneinde dit te vergemakkelijken kunnen voor de motor één of meer contra
gewichten worden aangebracht.
Voor het veranderen van de stand van de schoffels is een kwadrant met
drie uitsparingen aanwezig.
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Afb. 17. Wiedraam aan Planet Jr.

De bestuurder oriënteerde zich op de schoffels. Hij liep er ^ 75 cm achter.
Hoewel met lage snelheid werd gereden, ondervonden de gewassen toch nog
enige schade. Het zicht op het werk van de schoffels was goed, het zicht op
de rijen matig.
Bij gebruik van een dergelijke tweewielige trekker is het wel aan te bevelen
dat, zoals bij de Planet Jr., de besturing plaats vindt door middel van de wielen.
Dit geschiedt met behulp van hefbomen.
Indien deze mogelijkheid niet bestaat moet bij enigszins scheef rijden het
geheel door middel van het staartstuk worden gedraaid. Dit betekent dus dat
bij een wiedraam achter de wielen de uitslag nog groter moet worden om de
trekker weer in het rechte spoor te brengen. Hierdoor wordt de kans op het
uitschoffelen van het gewas vergroot. In een dergelijk geval verdient het aan
beveling het wiedraam voor de trekker aan te brengen.
Ofschoon bij bovengenoemde trekker de wielen werden bestuurd, had de balk
toch af en toe de neiging in zijwaartse richting te bewegen, dus tegengesteld
aan de besturing.
De werkbreedte van de schoffels bedroeg in de haver 16—18,1 cm, in de
erwten 24 cm en in de bieten 29,5—30 cm.
De trekker was uitgerust met Firestone banden, maat 5,50 X 16.
De wielsporen waren niet van betekenis. Hetzelfde geldt voor de schade op
de wendakkers. Voor het draaien was een zeer kleine oppervlakte en zeer weinig
tijd nodig.
Overigens lijkt het draaien niet zo erg gemakkelijk, omdat hierbij niet alleen
de trekker bestuurd, maar ook het wiedraam opgetild moet worden. Dit zal het
beste gaan wanneer het geheel ongeveer in evenwicht is. In dat geval bestaat
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echter ook enigszins het gevaar, dat de balk onder het werk enige neiging heeft
om te zweven.
Er werden ganzevoetschoffels gebruikt met een tophoek van 60°; in de bieten
werden bietengarnituren gebruikt. De doorsnede van de stelen bedroeg 25 X 9 mm.
Er werd een zijdelingse speling waargenomen van 0,5 cm. Het verstellen van
erwten op bieten duurde tamelijk lang, van bieten op haver gebeurde het in
de normale tijd.
Als algemene indruk geldt, dat deze trekker met wiedraam zeer behoorlijk werk
kan leveren. De snelheid van werken was echter niet groot. Iemand die, vanwege
de aard van zijn bedrijf, over een tuinbouwtrekker beschikt, zal er zich wat
het wieden betreft, in elk geval goed mee kunnen redden.

DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK
Hoewel bij het samenstellen van dit verslag, naast de beoordeling door de daar
voor bestemde commissie, zoveel mogelijk gebruik gemaakt werd van de gegevens,
verkregen door metingen, dient men de waarnemingen en conclusies toch niet
te zeer als algemeen geldend op te vatten. Een der redenen hiervan is het feit
dat, hoewel getracht was alle machines onder dezelfde omstandigheden te laten
werken, dit toch niet geheel gelukte. Zo was er nog te veel variatie in de grond
soort, in de ontwikkeling van het gewas en in de hoeveelheid onkruid. Voorts
hadden de verrichte metingen uiteraard een enigermate beperkte waarde, omdat
elke machine in ieder gewas slechts vier machineslagen van 75 m lengte werkte.
Dit is voor de tijdopnamen te weinig om uit de werksnelheid onfeilbaar de
capaciteit te kunnen berekenen. Het neemt echter niet weg, dat het kennen van
de werksnelheid van veel belang is, omdat deze ongetwijfeld in verband staat
met het meer of minder uitschoffelen van het gewas.
Een moeilijk punt bij de beoordeling van het verrichte werk is de invloed
die de vaardigheid van het bedienend personeel daarop uitoefent. Waar het per
soneel zichtbaar te kort schoot werd zulks vermeld. Een onjuiste afstelling van
de schoffels moet steeds worden toegeschreven aan het bedienende personeel.
Bij alle machines was het op behoorlijke wijze afstellen van de schoffels mogelijk
al ging het bij de ene gemakkelijker dan bij de andere.
De verkregen resultaten kunnen als volgt worden weergegeven.

Beschadiging.
De beschadiging van het gewas, veroorzaakt door misrijden, is van groot belang
omdat deze het gevolg kan zijn van onvoldoende zicht op de rijen en/of onvol
doende bestuurbaarheid. In elk gewas zijn de uitgereden stukken in alle rijen
gemeten en bij elkaar opgeteld. Het is nl. niet altijd zo dat alle schoffels tegelijk
schade veroorzaken. Dit hangt af van de afstelling van de schoffels en de mate
van misrijden. Deze getallen zijn opgenomen in tabel I. Tevens is hierbij vermeld
de gemiddelde zuivere werksnelheid, d.w.z. de snelheid tijdens het werkelijke
wieden, draaien dus niet meegerekend. Het gemiddelde werd berekend over 4
machineslagen van 75 m ieder.
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Tabel I. Overzicht van de zuivere ucerksnelheid, uitgedrukt in kmjuur en van de totale
beschadiging, uitgedrukt in m, in haver, encten en bieten, Tevens is hierin vermeld
de afstand van de bestuurder tot de schoffels, uitgedrukt in cm.

Soort
machine

Metk
en
type

Paardenwied- 1. St. Hubert
machine
2. Melotte
3. SchmotzerHolland
4. Mulder &
Oving

haver

afstand tot
schoffels in cm

bieten

erwten

T3 u
'M Ë 3
4>
ÖCn

<Z)

"2 • ü
" Sa
g eH »

4.3
2,8

2
3

4,6
2,8

0
27

4,2

0

4,1

4.4

0

Ti . tà! s' 11 §

' "W

sfs
•3-Ö
3 o-rtC

•e 3
_§ cO
^

4,1
2,9

30
37

75
100

0

2.7

86

'

4,5

0

4.8

0

150

(f)
w' ^ '3-u-S

cCJi

co

N

'

CQCS
CJ
u
<u

—

Trekkerwiedmachine

5. Lipsia

3,6

1

3,6

1

4,0

220

175

100

Motorwiedmachine

6. Van Trier

3,9

0

2,8

5

3,1

5

140

80

Wiedraam
voor de
trekker

7. Maring
8. Mulder &
Oving

5,2

6

4,0

0

3,6

4

225

95

4,2

40

220

100

Wiedraam
tussen de
wielen

9. Farmall Cub
10. Allis
Chalmers G.
11. Massey
Harris Pony
12. Allis
Chalmers B.
13. Kalmthout
en Van Niel

3,5

0

3,1

0

2,3

240

80

110

3.8

43

4.8

3

3,9

6

100

3,5

7

3,0

0

3.2

19

90

2.9

19

2.9

43

2.8

6

120

105 3)

4.2

0

3,7

3,6

0

100

95 4)

14. Case VAC
15. John Deere
MT.

3.3

4

4,0

be
dekt
0

2.9

0

100

120

5,3

0

4,6

3

4.3

0

125

125 5)

Wiedraam
achter de
trekker.

16. Wespe

3,4

16

2,9

2

2,4

942)

25

70

Tuinbouwtrekker

17. Planet Jr.

3,0

3

2,6

4

2,8

3

75

—•

3,8

6

3,7

6

3,3

41

Gemiddelde
snelheid en
beschadiging
*)
2)
3)
4)
5)

36

Gewas door het wiel platgedrukt.
Beschadiging door loofbeschermers.
Gebruikte markeur bevindt zich voor de vooras.
Bestuurder oriënteerde zich op het voorwiel.
Bestuurder oriënteerde zich op het loopwiel.

100 3)
100

Uitgeschoffeld
in m

Zuivere snelheid
in km uur

Grafiek I. Overzicht van de zuivere werkmeiheid en de totale beschadiging in haver.
Uitgeschoffeld in m.

•

•

Zuivere snelheid in km/uur.

Ook het zicht op de rijen is van belang. Hierbij moet onderscheid worden ge
maakt naar de punten waarop de bestuurder zich oriënteerde, nl. op de schoffels
of op iets anders, hetzij markeur, voorwiel e.d. In tabel I zijn opgenomen de
afstanden van de bestuurder tot de schoffels, en wel in horizontale en in verticale
richting. Indien de bestuurder zich niet op de schoffels oriënteerde is die er bij
vermeld.
De machines zijn opgenomen in de volgorde waarin ze zijn besproken. De
scheiding tussen de groepen is aangegeven door stippellijnen.
Teneinde een goed overzicht te verkrijgen zijn de cijfers van tabel I tevens
verwerkt in de grafieken I, II en III. De snelheid is aangegeven door punten,
verbonden door lijnen, terwijl de uitgeschoffelde lengte is uitgezet in blokken.
Hieruit komt duidelijk naar voren dat de paardenwiedmachines in de haver
en de erwten op één uitzondering na vrijwel geen beschadiging veroorzaakten
en toch snel reden. De uitzondering was deels aan de bediening, deels aan het
niet ingelopen zijn van de machine te wijten.
In de bieten waren de resultaten daarentegen matig, uitgezonderd die van de
machine van Mulder en Oving. Deze heeft over het algemeen met een hoge snel
heid gewerkt zonder schade te veroorzaken. De trekkerwiedmachine werkte met
vrij constante snelheid, en veroorzaakte in de bieten veel schade.
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Uitgeschoffeld
in m

Zuivere snelheid
in km/uur

Grafiek II. Overzicht van de zuivere zverksnelheid en de totale beschadiging in erwten.
Uitgeschoffeld in m.

>

•

Zuivere snelheid in km/uur.

De snelheid van de motorwiedmachine was meestal aan de lage kant; de be
schadiging was echter eveneens vrij laag.
Van de wiedramen voor de trekker is van dat van Maring het meest zuivere
beeld verkregen, omdat het in alle gewassen heeft gewerkt. De snelheid was
gunstig, de beschadiging vrij laag.
De groep trekkers met wiedramen tussen voor- en achterwielen gaf nogal wat
variatie te zien. Over het algemeen lag de snelheid van de trekkers met een netto
gewicht van 500—1000 kg wat lager dan die van de paardenmachines. De bescha
diging was alleen in de bieten, met uitzondering van 1 trekker, gunstiger dan bij
de genoemde paardenwiedmachines.
De trekkers met een netto-gewicht boven 1000 kg kwamen gunstiger naar
voren. In vergelijking met de paardenmachines lag de snelheid ongeveer even
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Grafiek III. Overzicht van de zuivere Kerkmelheid en de totale beschadiging in bieten.
Uitgeschoffeld in m.

•

%

Zuivere snelheid in km/uur.

hoog, terwijl de beschadiging ongeveer gelijk was, alleen met dit verschil dat
aan de bieten geen schade werd toegebracht.
Het wiedraam achter de trekker en door een tweede persoon bediend, gaf
ondanks de lage snelheid vooral in de bieten een zeer aanzienlijke beschadiging
te zien.
De tuinbouwtrekker had een geringe snelheid en veroorzaakte weinig be
schadiging.
Bij het nader beschouwen van de resultaten, wat betreft snelheid en beschadi
ging, komt men tot de conclusie dat de paardenwiedmachines in vergelijking
met de overige machines goede resultaten leveren, alleen in de bieten bleven
de meeste paardenwiedmachines ten achter bij verschillende trekkers. De positie
van de trekkerwiedmachine is onduidelijk door de buitengewoon grote bescha
diging in de bieten.
Met de motorwiedmachine kon tamelijk nauwkeurig worden gewerkt, hoewel
de snelheid niet hoog was.
Over de plaats van de wiedbalk aan de trekkers valt niet veel te zeggen. Een
verder naar voren gelegen oriëntatiepunt dan de schoffels, of schoffels voor de
voorwielen, schijnt wel resultaten op te leveren, echter meer in de vorm van een
grotere snelheid dan in de vorm van minder beschadiging.

Het draaien.
De tijd nodig voor het uit het werk stellen, het draaien, en het in het werk
stellen is vermeld in tabel II en uitgedrukt in centi-minuten. In dezelfde tabel
is ook de middellijn van de draaicirkel in meters opgenomen. Over het algemeen
blijkt in de cijfers voor een en dezelfde machine nogal wat variatie voor te komen.
Dit is ook voor een groot gedeelte te wijten aan het geringe aantal opnamen.
Voor elk der machines is tevens het gemiddelde bepaald over alle gewassen.
De gemiddelde totaaltijd en de gemiddelde middellijn van de draaicirkel zijn
verwerkt in grafiek IV. De totaaltijd is vermeld in centi-minuten en aangegeven
door blokken; de middellijn van de draaicirkel, uitgedrukt in meters, is weerge
geven door punten, welke verbonden zijn door lijnen.
De wijze van het in en uit het werk zetten varieerde sterk. Sommige stopten
hiervoor niet, andere wel ; bij enkele verliep het in het werk stellen in twee étappes.
Ook in het draaien kwamen verschillen voor. Enkele machines lieten een slag
liggen en moesten daardoor iets verder rijden. Andere reden even achteruit
alvorens opnieuw te beginnen. De tijd nodig voor het draaien werd hierdoor
verlengd, terwijl de benodigde oppervlakte kleiner werd.
Bovenstaande verschillen komen in de tabel en in de grafiek niet duidelijk
tot uitdrukking, zodat de cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten worden
geraadpleegd.
Niet alleen de kleine trekkers, maar ook de zwaardere zijn in staat om kort te
draaien. Door het afremmen van één der achterwielen veroorzaken de laatste
echter nogal wat schade.

De sporen.
De diepte van de wielsporen wordt door verschillende factoren bepaald. Hierbij
is behalve het gewicht en de bandenmaat ook de aard van de grond van belang.
Naarmate bij een bepaald gewicht van de trekker het steunvlak van de band
40

pSppIBBjp

CM

ur(

l>- 00

O O Oh

O ^

NO

ON
NO

co
LO

o
CO ON

On co to no oo oo m
co co r-* co Th ON

135

Ut

alle

'UI

O l>
TH

O h H O O N ^ - b
CN
CM

m
co

O

T-H

co
co <N Th co co io co

ON O

NO CO ^ CO

•^h

l>

O O r H Ö v O O O
TH
CM TH

CM

NO

O

co

*o

ui

uajpjs

5JJ9M 19TJ
•ui

UI

Jin

"UlUI

0)

S

•UtUI

*0

'D

Ut

UI

5{J9AY

JBBJOl

U9Jp}S

}9l{

UI

'UlUI *0 UT U9IBB.tp

'UlUI

0

UI

>JJ9AV
'UI

TH © CO Tj"
co
co co

CO

LT)

ir>
co

i>» ra
CO NO

n h - C O
T-H T-H

O

I>

O

i/-> Th u~, O-

<N

LTV

^H
T-H

O NO NO L> NO O

pJJJpIBBjp

uftjppptui

Ö
<u

NO

UI

^
CM CM f- CM
ir, O ^ 't

u"> U") ON Th
CM T-t

CO 00 r» CO
io co co

U9JJ9JS

}9l{

T-H T-H

os

im

p^JIOIBBJp

m

ON

00
Th

O O

°

LO

ON T-H Th
on m

Th co Th
i-co
co Th

1

ON

LT)

co

1

co

?

1

O F-»

°

1

O ^ O N O O O i o h
CN
CM

ON
co

O

1>
CM

ON

O O O O /> NO ON
CM

vO
CM

O

\o \o f- t>

NO

O

•t rH M
Th
O0
Th fN rh co co Th co

T-T

NO IO

NO ^ Th l>

CM

lO

CM IO W> TJ-

U-J

NO

TLO- TTH

RH -T N FS ^H COn •+

Th

CN

O

CO

NO 00

uftipppiui

o

u->

J>

!

•sO

LT)
CO LO \Û LO ON ON

co

1

Ut

'UIUI *0 UI U9lBBJp

'0

Ut

U9|plS

co

00

O^-OON O

00

O

co h»
T

ON ON

Th <N m co co ^ co

o

r-» \o
co

CM O

co

RN IN M IO N LT> NO
00

O I O^HÖOONON
TH
CM CM O

Mulder

Maring

&

Oving
U"i

NO

in
oo co

S

Oving
&
Mulder

RH(SCO^

TJ- CO TH TH
RH -H TH

o i>

1

O

co

O I

J

5{J9AV

—1 r^*
CM

Schmotzer-Holland

'UtUI

CO T-H
T-H T
O
CO (NON RH
CO CO m

O C""»

m
(N

O I/")

es co

O O M f O

O co

O

-H

.C*»" 00*

j

U9Jp}S

3JJ9AV 19L|

o T—i

T-H

^O

MT

Ut

JBBJOJ

NO T-H NO CO
T
N N \0 N
NO

Deere

D

UI

St. Hubert

'UttU

Machine

%
X

*D

Melotte

'UlUI

-

NO
NO

Wespe

o t o i ^ r ^

uftjppptui

O

Case VAC

p^iTOIBBJp

"TH

oo

NO

LT) O

John

UI

NO

O

-

Trier

•ui

jm

I

3JJ9M. }9L[

00 CO r-» O NO rh
co co CO I> Th

G.

U9|p;s

CO

co

CO

TH T-H

Cub

UI

H

CM
Tl- SO

O •<—' t>

B.

TJ

'0

LT",

\o

T-H T-H

Chalmers

'UlUI

rHfOCOCO

CO

Kalmthout en V. Niel

C>(NO^

ON co O

ON O-H TH-H CM-H CO-H TO
-H

T-H

T

T

Allis

•UlUI '0 Ut U9IBBJp

o

1

O

Pony

O t-* O

co co o co m O

Massey Harris

N T-H T-NH N

O
J~ ON

Chalmers

UI

J

Farmall

U9Jp}S

5JJ9M. }91J

on no r-- co

Allis

UI

pBJOJ

40

*0

Ut

Van

'UlUI

'0

Lipsia

Erwtei

'UlUI

ON

Jr.

0 Ut U9tBEjp

T

Th oo O NO
-H CS

l>

T

T

Th
rH T

NO*

Planet

•utui

Ut

1 3 7

U9|p^S

T}-

oo tn co r^
co t> o

1 2 6

Ut

JBBIO*

5JJ9M. }91J

'UlUI

O

*0

UT

144

*UIUI

*0

40

'UIUI

42

emiddeld

gewassen

over

UflfpppIUI

Middellijn draaicirkel
:n m

To':.-1 draaitijd
in cenii-minuten

Grafiek IV. Overzicht van de middellijn van de draaicirkel en van de tijd nodig voor het
uit het zuerk stellen, het draaien en het in het zcerk stellen, als gemiddelde
over alle genassen. De middellijn van de draaicirkel is uitgedrukt in m, de
tijd in centi-minuten.
•

. -,j Middellijn draaicirkel in m.
•, -jTijd nodig voor uit het werk stellen, draaien en in het werk stellen in
centi-minuten.

op de grond groter is, zullen de wielsporen ondieper zijn. De grootte van het
steunvlak wordt bepaald door de breedte en de middellijn van de band. Worden
beide of een er van groter dan zal de band minder diep insporen. Ook de
bandenspanning is van belang. Een lage spanning geeft enige afplatting van het
steunvlak op de grond, waardoor dit groter wordt.
Toch behoeven de sporen van de trekkers van circa 1000—1500 kg niet veel
dieper te zijn dan die van de kleine. Bij de zwaardere trekkers zijn veelal ook
de banden breder en groter van middellijn dan bij de kleine. In de meeste
gewassen zijn smalle banden met een grote diameter wenselijk. De weinige
trekkers, waarvan de banden met vloeistof waren gevuld, gaven door dit extra
gewicht diepe sporen.
Bij gebruik van een trekker met wiedraam worden de wielsporen nog door
aparte schoffels losgemaakt, waardoor de grond wat vlakker komt te liggen.
Wanneer de wielsporen ten gevolge van het hoge gewicht van de trekker diep
waren, was dat later te zien aan de losgewerkte kluiten.
Het zal overigens duidelijk zijn dat de sporen van de paardenwiedmachines
minder ernstig waren dan die van de trekkers.

Verstellen van schoffels en spoorbreedte.
De duur van het verstellen van schoffels en spoorbreedte is vermeld in tabel III.
Hierin zijn de tijden, nodig voor het afhalen en opnieuw monteren van de
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Tabel III.

Tijd in man-minuten nodig voor het verstellen van de schoffels en de
spoorbreedte van de trekker bij de overgang van erwten op bieten en van bieten
op haver.

T rekkerwiedmachine

5. Lipsia 2)

Motorwiedmachine
Wiedramen
voor de
trekker
Wiedramen
tussen de
wielen

4)
5)

6)
')

—

4

32

2

A

3
4

18
64

17

3

20

8

11

2

13

28

16

—

10

26

6. Van Trier

9

5

3

17

16

5

5

26

7. Maring
8. Mulder &
Oving 3)

12

—

50

62

25

—

22

47

45

70

19

14

33

5

49

7

25

8

38

2
4

15
24

5

45

17

41

9. Farmall Cub4)
10. Allis
Chalmers G.
11. Massey
Harris Pony
12. Allis
Chalmers B. 5)
13. Kalmthout &
Yan Niel
14. Case VAC
15. John Deere
MT 6)

17. Planet Jr.

â)

6

15
60

"3
«
O
<u

11

Tuinbouwtrekker

x)

—

20
41

M

0)
<ou
C0
O
O
"O

—

16. Wespe 7)

2)

28

11
1

<oUi
0OC
o>
T3

17

Wiedraam
achter de
trekker

Gemiddeld

9
40

O
4>

het verstellen
van de
spoorbreedte

1. St. Hubert
Paardenwiedmachines 2. Melotte *)
3. SchmotzerHolland
4. Mulder &
Oving

Aantal man-minuten bij
de overgang van bieten
op haver, benodigd voor :
het verstellen
van de
schoffels

Merk
en
type

het verstellen
van de
spoorbreedte

Soort
machine

het verstellen
van de
schoffels

Aantal man-minuten bij
de overgang van erwten
op bieten benodigd voor :

25
19

9

6

34

28

12

20

4

36

18

9

11

10

30

14

5
5

13
25

13
20

10

37

32

9

18

24

6

42

13

8
20
17

10

9
29

7

32

16

16

8

10

7

30
32

Er werd zeer langzaam gewerkt.
Werkbreedte 4 m.
Er werd alleen in erwten gewerkt.
Strepen op de wiedbalk aanwezig.
Er werd zeer snel gewerkt, speciale eenvoudige hefboom voor het opheffen van de
trekker aanwezig.
Er werd met dubbel aantal schoffels gewerkt.
Ander wiedraam gemonteerd; vaardigheid was niet groot.
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Tijdsduur
in man-minuten

*

Tijdsduur
»n man- m i n u t e n

Grafiek V. Tijdsduur in man-minuten nodig voor het verstellen van de schoffels en de
spoorbreedte van de trekker bij de overgang van erzvten op bieten en van bieten
op haver.
•

• Verstellen van erwten op bieten.

i

Verstellen van bieten op haver.

(1) De spoorbreedte in beide gevallen versteld.
(2) De spoorbreedte alleen versteld van erwten op bieten.

schoffels, voor het verstellen van de spoorbreedte en voor de controle op de
afstelling afzonderlijk opgenomen naast de totale tijd. Alle cijfers geven de tijd
aan in man-minuten, d.w.z. het aantal minuten dat één man voor het verrichten
van dit werk nodig heeft. Vaak gebeurde het verstellen door twee personen, zodat
voor vergelijking omrekening nodig was.
Er komen in de cijfers vaak tamelijk grote verschillen voor, ook bij een zelfde
machine. Men dient echter niet uit het oog te verliezen, dat elke machine in
totaal slechts twee maal werd versteld en wel voor twee verschillende gewassen,
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hetgeen voor het trekken van vergaande conclusies te weinig is. Daarom kan aan
de cijfers geen al te grote waarde worden toegekend.
Het is in het voordeel van de paardenwiedmachines, dat de spoorbreedte niet
behoeft te worden versteld. Toch heeft deze demonstratie aangetoond, dat het
bij de trekkers niet altijd nodig is, voor het werken in de verschillende gewas
sen de spoorbreedte te verstellen. Dit hangt uiteraard af van het type trekker,
de bandenmaat en de rijenafstand van de gewassen.
De gewassen waren gezaaid op in de practijk veelvuldig voorkomende rijenafstanden, zodat in dat opzicht van normale omstandigheden kan worden gesproken.
Het zal daarom wellicht aanbeveling verdienen, na te gaan welke op een bepaald
bedrijf de meest gunstige spoorbreedte van een trekker is, zodat deze zo weinig
mogelijk behoeft te worden versteld.
De totale duur van het verstellen is voor elke machine, in elk gewas afzonderlijk,
verwerkt in grafiek Y. Het verstellen van erwten op bieten is aangegeven door
punten, verbonden door lijnen, het verstellen van bieten op haver door blokken.
Tevens is bij de grafiek vermeld of de spoorbreedte van de trekker werd versteld.
Over het algemeen blijken de paardenwiedmachines, met uitzondering van
de Melotte vanwege het minder deskundige personeel, vlugger versteld te
kunnen worden dan het merendeel van de trekkers met de daaraan bevestigde
wiedramen. Dit geldt ook voor de gevallen, waarbij de spoorbreedte van de
trekker niet behoefde te worden gewijzigd.
In dit opzicht komt van de paardenmachines die van Mulder en Oving het
gunstigst naar voren, bij de wiedramen aan de trekkers dat van Kalmthout en
Van Niel. Ondanks zijn grote werkbreedte komt ook de Lipsia trekkerwiedmachine wat dit betreft goed voor de dag.

SAMENVATTING
Bij vergelijking van de in dit rapport beschreven wiedmachines en wiedramen
aan trekkers komt men tot de overtuiging, dat de verschillen bij de 4 typen
paardenwiedmachines niet groot zijn.
Dat de vierwielige St. Hubert moet worden bediend door twee man, kan,
hoewel er goed werk mee is verricht, uit het oogpunt van personeelbesparing
een bezwaar zijn. Toch heeft een bediening door twee personen het voordeel, dat
de man die achter de machine loopt, al zijn aandacht aan de schoffels kan
schenken, zonder dat hij op het paard behoeft te letten.
Bij de tweewielige machine met schuifstuur is de invloed van het paard op de
besturing nogal groot, doch de afwijkingen kunnen vrij snel worden gecorrigeerd.
Verder is deze machine ook te gebruiken voor de aardappelcultuur. Dit in
tegenstelling tot de tweewielige machine met autostuurinrichting, die alleen als
wiedmachine is te gebruiken, tenzij de stuurinrichting kan worden vastgezet
en de rijenafstand van de aardappelen 67 cm bedraagt:
Bij dit type is de invloed van het paard op de besturing niet groot.
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De vierwielige machine met autostuurinrichting is zeer handig in het gebruik,
doch wat aan de lichte kant voor zware grond. Er zij daarom op gewezen dat
het gewicht van de wiedmachine in overeenstemming moet zijn met de zwaarte
van de grond. Alle vier machines maakten smalle, ondiepe sporen. In het
algemeen werd meer schade veroorzaakt door de paarden dan door de wielen
van de machines.
Bij de beschrijving van de trekkerwiedmachine is reeds vermeld, dat deze
geen gunstige indruk maakte. De gebruiksmogelijkheden hangen samen met het
aanwezig zijn van een 4 m brede zaaimachine en zijn dus beperkt.
De motorwiedmachine bleek, ondanks het feit dat hij een behoorlijke indruk
maakte, geen voordelen te bieden boven de paardenwiedmachines, bediend door
één persoon, behalve dat de beschadiging van het gewas door het paard werd
vermeden.
Bij de voor de trekker aangebrachte wiedramen was het zicht op de rij goed.
Men kon evenwel niet alle schoffels tegelijk in het oog houden, terwijl de trekker
bestuurder de schoffels, die zich voor de motor bevonden, in het geheel niet
kon zien.
Het zicht op de rij was bij de tussen de voor- en achterwielen bevestigde
wiedramen minder goed, indien men de schoffels als oriëntatiepunt gébruikte.
De bestuurder oriënteerde zich daarom veelal op een ander verder naar voren
gelegen deel van de trekker of op een markeur.
Hierdoor verloor hij de schoffels in meerdere of mindere mate uit het oog.
De schoffels onder de romp liggen buiten het gezichtsveld van de trekker
bestuurder. Evenmin kan hij, behalve bij de Allis Chalmers G, alle schoffels
tegelijk in het oog houden. Ook indien de schoffels, in plaats van onder de romp,
aan de achterzijde van de trekker waren bevestigd kon de bestuurder deze
onmogelijk tijdens het werk controleren.
Het verdient aanbeveling, dat de voorste en de achterste rij schoffels onafhan
kelijk van elkaar in en uit het werk kunnen worden gezet.
Het type wiedraam, dat aan de achterzijde van de trekker was bevestigd,
maakte, nog afgezien van het feit dat het door een extra persoon moest worden
bediend, door het onvoldoende zicht op het werk een ongunstige indruk.
In geheven toestand was de vrije doorlaathoogte over het algemeen vrij gering.
Het verstellen van de schoffels neemt bij trekkers met wiedramen meer tijd in
beslag dan bij de meeste paardenwiedmachines.
De tuinbouwtrekker met wiedraam maakte een gunstige indruk.
Als conclusie moge gelden, dat met de paardenwiedmachines bij een redelijke
snelheid goed werk kan worden geleverd. Het werk van de overige machines
staat ongeveer op hetzelfde peil.
Tegen de verwachtingen in gaf de plaats van het wiedraam eigenlijk geen
verschil in het werk te zien.
Bij tussen de voor- en achterwielen aangebrachte wiedramen maakt het ten
aanzien van het werk practisch geen verschil of men een trekker met een gewicht
van 500—1000 kg dan wel een trekker van 1000—1500 kg gebruikt.
Ook deze demonstratie heeft weer bewezen, dat vrijwel elke machine vooren nadelen heeft. Men zal deze bij het aanschaffen van een wiedmachine of een
wiedgarnituur tegen elkaar moeten afwegen en nagaan wat het beste past bij de
bedrijfsomstandigheden en bij de aanwezige inventaris.
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SUMMARY

On the 11th of May 1950 a demonstration with hoeing implements was held
at Amsterdam.
Demonstrated were:
1. Four horse-drawn steerage hoes, being:]
a. A four-wheeled St. Hubert operated by two persons. (Fig. 1.)
b. A two-wheeled Melotte with sliding toolbar. (Fig. 2.)
c. A two-wheeled Schmotzer-Holland with Ackermann type of steering.
(Fig. 3.)
d. A four-wheeled V.G.L. also with Ackermann type of steering. (Fig. 4.)
2. A Lipsia tractor-drawn steerage hoe. (Fig. 5.)
3. A self-propelled steerage hoe, made by Van Trier at De Heen (N.-Br.).
(Fig. 6.)
4. Two toolbars mounted in front of the tractor, being:
a. A Maring on a Ford Dearborn. (Fig. 7.)
b. A V.G.L. on a Ferguson. (Fig. 8.)
5. Seven underslung toolbars, being:
a. A toolbar on a Farmall Cub. (Fig. 9.)
b. One on the Allis Chalmers G. (Fig. 10.)
c. One on a Massey Harris Pony. (Fig. 11.)
d. One on an Allis Chalmers B. (Fig. 12.)
c. One on a Ford Dearborn. (Fig. 13.)
f. One on a Case VAC. (Fig. 14.)
g. One on a John Deere MT. (Fig. 15.)
6. A rear-mounted Wespe toolbar on a Hanomag R 25C. (Fig. 16.)
7. A toolbar on a Planet Jr. garden tractor. (Fig. 17.)
The machines were tested on oats, peas and sugar beet. The oats were grown
on peaty soil and partly on clay, the sugar beet on clay and the peas on sandy
loam. The weather conditions were reasonable.
The main results of the testing and demonstration are:
1. There is not much difference between the four types of horse-drawn hoes.
2. The need of two operators by the four-wheeled St. Hubert horse-drawn
steerage hoe is a disadvantage. On the other hand it is an advantage that
the operator who is walking behind the machine is able to pay his full
attention to the steering of the hoe blades, while the other operator looks
after the steering of the horse.
3. In case of the two-wheeled horse-drawn machine with sliding toolbar the
steering of the hoe blades may be influenced by the horse, although the
deviations can be corrected expeditionely.
4. The two-wheeled hoe with sliding toolbar can be used for hoeing
and ridging potatoes. This in contrast with the two-wheeled steerage hoe
with Ackermann type of steering, which hoe can be used only on
potatoes planted 2' 23/8" between the rows and with the steering blocked.
5. With a machine with Ackermann type of steering the horse has not much
influence on the steering of the hoe blades.
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6.

The four-wheeled hoe with Ackermann type of steering is a very handy
one, although it is too light on heavy soil.
7. The horse-drawn hoes left narrow and undeep tracks. The horses caused
more damage than the hoes.
8. The 4 m wide tractor-drawn hoe did not make a favourable impression.
The machine can be used only in combination with a 4 m drill.
9. The self-propelled steerage hoe made a good job. Compared with the horsedrawn hoes operated by one man the implement did not have any advantage,
excepted that no damage was caused by the horse.
10. In case of the toolbars mounted in front of the tractor the driver had a
good vieuw on the row. He could not keep a watching eye on all hoes.
11. With underslung toolbars it is advisable that the driver steers guided by
a point on the front of the tractor or by a special mark. Except with
the Allis Chalmers G the driver is unable to watch all hoes.
The underslung and rear-mounted hoes of this type of toolbar should
be liftable separatedly.
12. The tractor with rear-mounted toolbar needed both a driver and an opera
tor. The view of the row was insufficient and the work was accordingly.
13. Most toolbars demonstrated had little ground clearance.
14. Changing hoe blades for different crops took more time with toolbars
than with most horse-drawn hoes.
15. The Planet Jr. with rear-mounted toolbar made a reasonable impression.
16. There was not much difference in the work done by the horse-drawn hoes
and the tractors with toolbars. The place of mounting the toolbar did not
influence the quality of work. The same applies to the weight of the tractor.
17. Nearly all types of hoeing implements have advantages and disadvantages.
The right type of machine should be determined by the conditions on the
farm and the machinery available.
Of course all these conclusions only apply to the conditions obtained at
Amsterdam on 11th May 1950.
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