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VOORWOORD

Het aantal trekkers is na 1945 sterk toegenomen. Vroeger kwamen ze bijna uit
sluitend voor op de bedrijven in de kleistreken, waar ze in hoofdzaak voor het ploegen
werden gebruikt. Thans treft men ook op de grotere bedrijven op de zandgronden
trekkers aan. Hoewel ze tegenwoordig voor meerdere werkzaamheden worden ge
bezigd, is de grondbewerking toch nog steeds de belangrijkste. Dit houdt in, dat men
bij vervanging van een aantal paarden door een trekker tevens een hierbij passende
ploeg moet aanschaffen. Daar de bedrijven op de zandgrond betrekkelijk klein zijn
kan men gewoonlijk met een lichte trekker volstaan en bestaat geen behoefte aan een
grote ploeg. De keuze van een dergelijke ploeg is echter niet zo eenvoudig, daar in de
laatste jaren een groot aantal nieuwe typen op de markt is verschenen. Aangezien er
van de nieuwe ploegen nog weinig bekend was, werd het gewenst geacht hiermede
te laten demonstreren.
De demonstratie werd georganiseerd door de Werktuigencommissie van de Stich
ting voor de Landbouw in Limburg in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie. Op de dag
voorafgaande aan de demonstratie werden de verschillende ploegen beoordeeld.
Een en ander vond plaats op 19 en 20 September 1950 op het terrein van de heren
Jacobs, Beuijssen en Ambrosius in de omgeving van Hoist. Een woord van dank aan
deze landbouwers en aan de Algemene Technische Commissie van de Stichting voor
de Landbouw, die het merendeel der kosten op zich nam, is hier stellig op zijn plaats.
De beoordeling geschiedde door een commissie, bestaande uit de heren :
H. SLOTS te Baexem, Voorzitter
IR W. P. M. CORSTIAENSEN te Slootdorp
IR P. W. BAKKER ARKEMA te Wageningen
IR E. F. VAN HIJFTE te Roermond
IR C. A. J. VAN SCHENDEL te Roermond
P. J. STEEGHS te Castenray

De bevindingen van de commissie zijn vastgelegd in het hierna volgende rapport,
samengesteld door Ir J. C. Glerum.
Bij de samenstelling werd gebruik gemaakt van de technische beschrijving der
ploegen, verstrekt door de heer C. C. Jongebreur en van de uitkomsten der metingen,
verricht door Ir A. Moens en zijn medewerkers.
De in dit rapport voorkomende foto's werden gemaakt door het Consulentschap
voor Landbouwwerktuigen.
Wageningen, Maart 1951
Ir H. H. POSTUMA
Directeur van het Instituut voor
Landbouwtechniek en Rationalisatie

INLEIDING

Het aanschaffen van een ploeg is vaak niet zo eenvoudig. Hij moet in de eerste plaats
achter de op het bedrijf aanwezige trekker passen, wat trekkracht en bevestiging
betreft, maar bovenal goed werk leveren. De kwaliteit van het werk hangt, behalve
van de afstelling van de ploeg vooral af van de vorm, de stand en de grootte van het
rister. De laatstgenoemde drie factoren bepalen samen met de snelheid in hoofdzaak
de grondlegging. Het zal uiteraard duidelijk zijn dat de grondsoort en zijn vochtig
heidstoestand hierbij eveneens een belangrijke rol speelt. Op zandgrond dient men
een ander ristertype te gebruiken dan op de klei. Niet alleen verschilt de ploegdiepte
meestal, maar men stelt op kleigrond bovendien andere eisen in verband met de
karakteristieke eigenschappen van de grond. Deze eigenschappen lopen bij de ver
schillende grondsoorten nogal wat uiteen, vandaar dat er zeer veel typen risters be
staan. Wil men een volledig oordeel omtrent een bepaalde ploeg verkrijgen, dan moet
men hem onder verschillende omstandigheden zien werken. Daar iets dergelijks niet
mogelijk is binnen de opzet van een demonstratie, moet men uitgaan van de bepaalde
tijdens de demonstratie geldende omstandigheden en daarbij de verschillende ploegen
vergelijken.
Een ander punt van belang bij de keuze van een ploeg is op welke wijze de boer zijn
grond wil hebben geploegd, namelijk met een rondgaande of met een links en rechts
werkende ploeg. De een acht het voorkomen van open voren wel een zeer groot be
zwaar, terwijl de ander genoegen neemt met het werk van de rondgaande ploeg.
De wijze van bevestiging aan of achter de trekker heeft eveneens invloed op de
keuze. Dit hangt echter af van het type trekker dat op het bedrijf aanwezig is of zal
worden aangeschaft. Sommige ploegen kan men aan verschillende typen trekkers
bevestigen, terwijl andere alleen maar aan één bepaald type kunnen worden gemon
teerd, zodat in het laatste geval de keuze beperkt is.
Als uitgangspunt van de demonstratie werd de eis gesteld, dat 17 cm diep moest
worden geploegd.
Het terrein bestond uit ondiep bewerkt stoppelland, gelegen op een behoorlijk
goede zandgrond in de omgeving van Horst. Ondanks het droge weer op de dag van
de beoordeling was de grond toch tamelijk vochtig tengevolge van de regen, die in
de voorafgaande periode was gevallen. Het perceel was overdwars in een aantal veldjes
verdeeld van 130-170 m lengte. De breedte der veldjes varieerde naar het aantal
scharen van de ploeg die er moest werken en bedroeg ±6m per schaar. Zodoende
hadden alle ploegen ongeveer even lang werk.
Voor een goede beoordeling is het gewenst, dat de nieuwe ploegen met een algemeen
bekend en gangbaar type worden vergeleken. Daartoe waren als basis van vergelijking
paardenploegen aanwezig. Naar de typen konden de ploegen op de volgende wijze
worden ingedeeld :
Paardenploegen

f Wentelploegen
Links en rechts werkende < Tweewegploegc
Tweewegploegen
I Kantelploegen
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Tijdens de beoordeling werden aan de hand van metingen zoveel mogelijk gegevens
verzameld omtrent het werk van de ploegen. Zo werden de zuivere werksnelheid, de
tijd nodig voor het draaien, de ploegdiepte en de breedte van de voor bepaald. Voorts
werd de lengte van de stukken, waarover de ploegen in en uit het werk werden gezet,
opgemeten.
Het meten van de ploegdiepte gebeurde door op het ongeploegde land een lat neer
te leggen, die gedeeltelijk boven de open voor uitstak, waarna in het midden van de
voor de afstand van de bodem tot de lat werd gemeten. Dit werd op vijf verschillende
plaatsen in vijf verschillende voren gedaan en hiervan werd het gemiddelde bepaald.
Voor het vaststellen van de ploegbreedte werd op vijf plaatsen de totale breedte van
een aantal (5-10) naast elkaar gelegen voren gemeten. Door dit getal te delen door
het aantal voren werd de gemiddelde ploegbreedte berekend.
De beoordelingscommissie lette vooral op de kwaliteit van het werk, op de afstelling
en op de mogelijkheden om de ploeg af te stellen. Tenslotte gaf zij haar indruk weer.
De ploegen worden behandeld in de volgorde van vorengenoemde indeling. De
technische beschrijving blijft beperkt tot een globaal overzicht van de constructie;
op de afstellingsmogelijkheden is wat dieper ingegaan. Verder zijn vermeld de hoogte
van het rister aan de landzijde en de maximale ploegbreedte, waaronder wordt ver
staan de afstand van het meest zijwaarts uitstekende punt van de schaarsnede tot de
landzijde. Bij twee- of meerscharige ploegen is op overeenkomstige wijze de ploeg
breedte gemeten over de gehele breedte van de ploeg.
In aansluiting op de beschrijving volgt de beoordeling. In het algemeen kan nog
worden opgemerkt, dat een groot aantal ploegen was uitgerust met een voorschaar,
doch niet met een meskouter, om de aanleiding tot het stropen door onkruid e.d. op
deze betrekkelijk losse grond te verminderen.
Aan het einde van dit rapport zijn de uitkomsten van de metingen opgenomen en
voorzover nodig van commentaar voorzien.
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PAARDENPLOEGEN

De variatie in de gedemonstreerde paardenploegen was betrekkelijk gering. Alleen
de wentelploegen waren vertegenwoordigd. Hoewel op zeer veel bedrijven nog met
paardenploegen wordt gewerkt, gaat de belangstelling in sterke mate uit naar de
trekkerploegen, omdat deze voor de zandstreken betrekkelijk nieuw zijn. Tijdens de
beoordeling en de demonstratie vormden de paardenploegen door hun algemene
bekendheid een goede basis van vergelijking.
1. Melotte paardenwentelploeg type CR 20 gedemonstreerd door Gebr. Vogels C.V.
te Buggenum.
De Melotte CR 20 éénscharige wentelploeg was uitgerust met een meskouter en
een voorschaar en werd door één paard getrokken. De ploegboom en de ploegzuilen zijn gemaakt uit één stuk ijzer, dat als het ware het model heeft van een anker.
De risters maken met de landzijde een hoek van 47|° en zijn onderaan cylindervormig, terwijl ze achteraan schroefvormig verlopen. De snede van de schaar maakt
met de landzijde een hoek van 37 J°. De ruimte tussen de schaarpunt en de ploegboom
is 39 cm.
Aan de voorkant wordt de ploegboom ondersteund door twee in de breedte-richting
verstelbare wielen, die een middellijn hebben van 48 cm. Door met een hefboom de
wielen meer of minder naar voren te plaatsen, zodat de verticale afstand tussen de ploeg
boom en de wielassen verandert, wordt de ploegdiepte versteld. De trekketting kan
bij het draaien op de wendakker over de trekstang van de ene naar de andere kant
schuiven. De breedte waarover de ketting verschuift is te veranderen door in de gaten

Afb. 1 Melotte paardenwentelploeg type C R 20
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van de trekstang pennen te steken. Hiermede wordt tevens de plaats van het aan
grijpingspunt van de trekketting en dus de ploegbreedte gewijzigd.
De vlakstelling geschiedt door met behulp van een centrale moer de beide vergrendelblokjes, waarin de ploeg onder het werk wordt vastgezet, hoger of lager te
stellen.
De ploeg heeft een enkele korte staart, welke is voorzien van een korte hefboom
om de pal uit het grendelblokje te trekken, zodat het wentelen kan plaats vinden.
Beoordeling: Het geleverde ploegwerk was goed; de grond werd vrij grof neergelegd
en er werd een behoorlijk schone voor verkregen. Het paard liep tijdens het ploegen
door de voor.
De enkele staart lijkt niet erg handig. Hij bevindt zich zo laag dat er af en toe tegen
wordt geschopt en is onder het werk moeilijk vast te houden, hetgeen minder gunstig
is met het oog op het uitgeren. Ook bij het wentelen moet de ploeger zich bukken.
2. Melottepaardenwentelploeg type CR 24, gedemonstreerd door Gebr. Vogels C.V.
te Buggenum.
De Melotte CR 24 wentelploeg werd getrokken door twee paarden. Hij was
eveneens uitgerust met een meskouter en een voorschaar. De constructie komt
grotendeels overeen met die van de Melotte CR 20 wentelploeg. De risters zijn cylindervormig. De maximale werkbreedte van deze ploeg bedraagt 24 cm, het rister is aan
de landzijde 24 cm hoog. De snede van de schaar maakt een hoek van 40° met de
landzijde, terwijl door het rister een hoek van 50° met de landzijde wordt gevormd.
Tussen de schaarpunt en de ploegboom is een ruimte van 43 cm aanwezig. De wielen
hebben een middellijn van 59 cm. De regeling van de ploegbreedte en -diepte en van
de vlakstelling geschiedt op dezelfde wijze als bij de voorgaande ploeg. Inplaats van
met een enkele staart is hij uitgerust met een dubbele staart. Deze is, behalve van een
hefboom voor het losmaken van de pal uit het grendelblokje, nog voorzien van een
tweede hefboom om te voorkomen dat de staart tijdens het wentelen meedraait en om
hem bij de verschillende standen van de ploeg te kunnen vastzetten.
De nokjes voor het vergrendelen, die tegelijk worden versteld, kunnen elk apart
worden vastgezet, zodat hierin geen verschuiving kan optreden.
Beoordeling: De ploeg leverde goed werk, de grond werd behoorlijk kluiterig neeigelegd. Door te korte aanspanning was de gang enigszins onstabiel.
3. Vlaanderen paardenwentelploeg type No. 11 van N.V. Handelmj. Wed. J. C.
Massee en Zoon te Goes.
De Vlaanderen No. 11 éénschaar wentelploeg werd eveneens door twee paarden ge
trokken. Hij was uitgerust met een voorschaar. De ploegboom met de beide ploegzuilen heeft de vorm van een anker.
De risters zijn cylindervormig en maken met de landzijde een hoek van 47°. De
hoek tussen de landzijde en de snede van de schaar is 37|°. Het rister is 20 cm hoog,
de grootste werkbreedte bedraagt 26 cm. Er bevindt zich tussen de schaarpunt en de
ploegboom een ruimte van 40 cm. Aan de voorkant wordt de boom ondersteund door
twee wielen, die een middellijn van 55 cm hebben en waarvan de spoorbreedte ver
stelbaar is. De wielen kunnen met behulp van een hefboom worden versteld ten op
zichte van de ploegboom. Naarmate ze verder naar voren worden geplaatst komen
de assen dichter bij de boom, zodat de ploeg dieper gaat werken. De bedieningshef
boom is voorzien van een pal die in verschillende inkepingen kan worden vastgezet.
8

Afb. 3 Vlaanderen paardenwentelploeg type No. 11
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Voor het regelen van de ploegbreedte moet het aangrijpingspunt van de trekketting
worden versteld. Dit is te bereiken door de pennen in de trekbalk van de ploeg te
verplaatsen. De vlakstelling geschiedt door de blokjes, waarin de ploegboom wordt
vergrendeld, hoger of lager te stellen. De dubbele staart is voorzien van twee hef
bomen, één om de vergrendeling los te maken en één om de staart ten opzichte van
de ploeg te kunnen draaien.
Beoordeling: De grondlegging was goed, de grond kwam behoorlijk grof te liggen.
Doordat met een voorschaar werd gewerkt en geen kouter was aangebracht, was de
voor niet geheel schoon en de landzijde niet geheel recht afgesneden.
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TREKKERPLOEGEN
De gedemonstreerde trekkerploegen kunnen worden onderscheiden in getrokken
ploegen en aanbouwploegen.
GETROKKEN PLOEGEN
De getrokken ploegen vormen een van ouds bekende groep. Tot dusver kwamen ze
op de zandgrond niet zoveel voor, omdat slechts enkele bedrijven over een trekker
beschikten.
Het zijn gewoonlijk twee- of meerscharige ploegen op twee of drie wielen, die op
eenvoudige wijze met hun trekhaak of -driehoek aan de trekbeugel van de trekker
worden bevestigd.
Van de getrokken ploegen was slechts één vertegenwoordiger aanwezig, namelijk de
Rud Sack DZ 20 van N.V. Louis Nagel en Co. te Arnhem.
Deze driescharige ploeg werd getrokken door een Zetor 25 trekker. Hij was voor
zien van losse schijfkouters en van voorscharen. Tevens kunnen ondergronders
worden aangebracht, die door hun scheve stand onder de voorgaande voor werken.
Het raam is vlak en bevat drie langsliggers, waaraan de ploeglichamen door middel
van zuilen zijn bevestigd.
Behalve als drieschaar kan de ploeg ook worden gebruikt als twee- of als éénschaar.
Het is voorts mogelijk om een vijfscharig stoppellichaam aan te brengen.
De ploeg heeft een maximale werkbreedte van 75 cm. De risters zijn aan de land
zijde 23 cm hoog. Ze zijn voor het grootste gedeelte cylindervormig; naar ach
teren verlopen ze enigszins schroefvormig. Ze maken met de landzijde een hoek van
421°, terwijl de sneden van de scharen met de landzijde een hoek van 37|° maken.
De afstand tussen de punten van twee opeenvolgende scharen bedraagt 69 cm, de
afstand van de schaarpunten tot het raam 47 J cm. Voor het in hoogte verstellen van
de trekdriehoek, waarmee de ploeg »an de trekker is gekoppeld, zijn vier gaten aan
wezig met een onderlinge afstand van 32 mm. De rechter stang van dezé trekdriehoek
kan met behulp van een van de trekker af bereikbare slinger door in of uit schroeven
korter of langer worden gemaakt. Hierdoor wordt de ploegbreedte geregeld- De ploegdiepte is te wijzigen door vanaf de trekker met behulp van een slinger het linkerwiel
ten opzichte van het raam hoger of lager te stellen. Met een andere slinger, eveneens
vanaf de trekker bereikbaar, is voor het vlak stellen van de ploeg de stand van het
rechterwiel te veranderen. Het rechterwiel en het achterwiel hebben beide een schuine
stand; het achterwiel loopt in de hoek van de voor.
De ploeg wordt uit het werk gelicht door middel van een palkastautomaat in het
linkerwiel, dat van acht nokken is voorzien om slippen te voorkomen. Het uit het
werk stellen kan dus alleen onder het rijden gebeuren. Het hefmechanisme van het
achterwiel is met een stang gekoppeld aan de linkerwielarm, waardoor een gelijk
tijdige werking wordt verkregen.
Beoordeling: De grond werd behoorlijk grof en goed gesloten neergelegd. De
bodem van de voor was niet geheel vlak, hier en daar waren er stukken uitgebroken.
Het afstellen kon op handige wijze geschieden, zonder dat hiervoor ingewikkelde
constructies noodzakelijk waren.
Over het algemeen maakte de ploeg zowel wat de grondlegging als wat de con
structie betreft een zeer goede indruk.
11

Afb. 5 Tweescharige Ferguson ploeg
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AANBOUWPLOEGEN
De aanbouwploegen waren het sterkst vertegenwoordigd. De rondgaande waren
minder talrijk dan de links en rechts werkende ploegen, van welke laatste aanwezig
waren een wentelploeg, tweewegploegen en kantelploegen.
De bevestiging aan de trekker was verschillend. Sommige waren aan de trekbeugel
gemonteerd, andere aan de hydraulische hefinrichting, terwijl van enkele het bevesti
gingspunt zich onder de romp van de trekker vóór de achteras bevond.
De meeste ploegen werden in en uit het werk gezet met de hand, hoewel in een
groot aantal gevallen gebruik werd gemaakt van de hydraulische hefinrichting.
RONDGAANDE PLOEGEN

1. Ferguson ploeg van N.V. N.I.M.A.G. te \v Gravenhage.
De tweescharige Ferguson aanbouwploeg was bevestigd aan een Ferguson trekker.
Hij was voorzien van losse schijf kouters.
De beide gebogen ploegbomen zijn met elkaar verbonden tot een raam. Aan de
voorkant van dit raam bevindt zich in dwarse richting een staaf, waarvan de einden
zodanig zijn gebogen, dat ze twee tegengestelde krukken vormen. Deze krukken
rusten in de ogen van de beide onderste trekstangen van de trekker. De drukstang is
verbonden met een paar stangen boven op het raam.
Het vlakstellen geschiedt door de rechter trekstang met behulp van een draad
spindel hoger of lager te stellen en door zo nodig de drukstang korter of langer te
maken.
De ploegbreedte is te regelen door het verdraaien van de dwarse staaf, waardoor
de afstand van de ploeg tot de trekker tegelijkertijd aan de ene kant groter en aan
de andere kant kleiner wordt.
De ploeg staat dan scheef en gaat weer recht achter de trekker lopen doordat de
verbindingsstangen scheef getrokken worden; alleen is hij wat in zijdelingse richting
verplaatst. De diepte wordt geregeld door middel van de hydraulische hefinrichting.
Achter het tweede ploeglichaam is een schotelvormig wieltje verend aangebracht.
Dit loopt in de hoek van de voor tegen de landzijde.
De cylindervormige risters maken met de landzijde een hoek van 50°, de schaarsneden een hoek van 42-J-0. Tussen de punt van de schaar en het raam bevindt zich
een ruimte van 54 cm. De afstand tussen de schaarpunten onderling bedraagt 57 cm.
De ploeg heeft een maximale werkbreedte van 61 cm. De risters zijn aan de landzijde
30 cm hoog. Het in en uit het werk stellen gebeurt met de hydraulische hefinrichting.
Beoordeling: De grond werd vrij grof en enigszins op ongelijke ruggen neergelegd.
Het laatste was te wijten aan een minder juiste afstelling. De scharen waren versleten,
hetgeen mogelijk de kwaliteit van het werk beïnvloedde. De open voor was schoon.
De bodem hiervan was echter door de onregelmatige diepgang niet vlak. Over het
algemeen werd iets te ondiep geploegd.
Door een goede afstelling en goede scharen had de ploeg een betere indruk kunnen
maken.
2. Ford schijvenploeg van Gebr. Vogels C. V. te Buggenum.
De Ford schijvenploeg was gemonteerd aan een Ford Dearborn trekker. Voor de
bevestiging was gebruik gemaakt van de bekende driepuntsophanging. Het raam
bevat twee gebogen bomen en wordt aan de achterzijde ondersteund door een verend
aangebracht schuinstaand wiel.
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De beide holle schijven hebben een middellijn van 66 cm en zijn op korte assen aan
de onderkant van de bomen bevestigd. Ze maken met de landzijde een hoek van 47|°.
Hun onderlinge afstand bedraagt 42 cm. De ploeg heeft een maximale werkbreedte
van 60 cm en een werkdiepte van 30 cm. Elke schijf is voorzien van een afstrijker.
De werkdiepte wordt ingesteld door middel van de hydraulische hefinrichting. Het
regelen van de breedte geschiedt door de dwarse staaf aan de voorkant van het raam,
welke met de in tegengestelde richting gebogen uiteinden in de trekstangen van de
trekker rust, naar behoefte te verdraaien.
Het vlakstellen vindt plaats door de hoogte van de rechter trekstang met behulp
van een draadspindel te veranderen en zo nodig de drukstang korter of langer te
maken. Het in en uit het werk zetten gebeurt met behulp van de hydraulische hefin
richting. Aan de ploeg is links vóór een steun aangebracht, waarop hij rust wanneer
hij is afgekoppeld.
Beoordeling: Het werk van deze ploeg was minder goed dan van één met normale
ploeglichamen. De grond werd vrij grof neergelegd, doch niet gelijkmatig gekeerd.
Dit laatste komt omdat de landzijde van de voor schuin is in plaats van recht, zodat
aan de bovenkant een wigvormige laag wordt afgesneden. Deze wig komt na het
ploegen bovenop te liggen en valt door het verkruimelen nog wat uit elkaar met als
gevolg dat de stoppels en het onkruid er doorheen steken en dus niet voldoende worden
bedekt. Wanneer 30 cm diep wordt geploegd is de landzijde aan de bovenkant recht
en zal dit bezwaar zich waarschijnlijk niet voordoen. Een dergelijke ploegdiepte met
deze ploeg moet in de landbouw echter als een uitzondering worden beschouwd.
De grond wordt niet zonder meer omgelegd, maar door het draaien van de schijven
ook nog enigszins vermengd.

Afb. 6 Ford schijvenploeg
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De wijde open voor is in het midden het diepst en wordt aan de kanten, ook aan
de zijde van het geploegde land wat ondieper. De ploeg had geen vaste gang; hij
slingerde wat heen en weer. De afstelling was niet juist : de ene schijf werkte dieper
dan de andere. De ploegdiepte bleek nogal ongelijkmatig te zijn.
In het algemeen moet de ploeg ongeschikt worden geacht voor het gebruik onder
normale omstandigheden.
3. Hefploeg A van Maring's Ploegenfabriek te Delfzijl.
Deze tweescharige hefploeg was bevestigd aan een Ford Dearborn trekker. Hij was
uitgerust met twee losse schijfkouters. De beide ploeglichamen zijn met zuilen aan
het raam bevestigd. Het raam bevat de reeds eerder genoemde dwarsstaaf voor be
vestiging aan de trekstangen van de trekker en een aantal stangen aan de bovenzijde
ter bevestiging van de drukstang. Voor het regelen van de ploegbreedte moet de
dwarsstaaf meer of minder om zijn lengte-as worden gedraaid.
Aan de linkerkant van het raam is een steunwiel aangebracht met een middellijn
van 50 cm en een velgbreedte van 10 cm.
Dit kan door middel van een draadspindel in hoogte worden versteld om de ploeg
diepte te regelen. Bij een Ford Dearborn trekker geschiedt de diepteregeling met
behulp van de hydraulische hefinrichting zodat de behoefte aan een steunwiel gering
lijkt, tenzij door de oneffenheid van het terrein de ploegdiepte onregelmatig wordt.
Wanneer de ploeg bevestigd is achter een trekker met een hefinrichting die de ploeg
alleen maar in en uit het werk kan stellen is het steunwiel noodzakelijk om de diepte
te regelen.
Het vlakstellen geschiedt door met behulp van een draadspindel de rechter trek-
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stang van de trekker hoger of lager te stellen en door de drukstang korter of langer
te maken zo dit nodig mocht zijn.
De risters zijn gedeeltelijk cylindrisch en verlopen naar achteren schroefvormig.
De hoek tussen het rister en de landzijde bedraagt 521°, die tussen de schaarsnede
en de landzijde 45°. Elk ploeglichaam heeft een werkbreedte van ten hoogste 39 cm.
De risters zijn aan de landzijde 28 cm hoog. Tussen de punt van de schaar en de
onderkant van het raam bevindt zich een ruimte van 54 cm. De schaarpunten onder
ling zijn 74 cm van elkaar verwijderd. Om de ploeg als éénschaar te kunnen gebrui
ken moet het achterste ploeglichaam worden verwijderd. Desgewenst kan voor het
stoppelploegen in de plaats van de beide ploeglichamen een vierscharig stoppellichaam
worden aangebracht.
Het in en uit het werk stellen geschiedt door middel van de hydraulische hefinrichting.
Beoordeling: Het werk dat deze ploeg leverde was behoorlijk. De grond werd vrij
grof en enigszins in ruggen neergelegd. De afstelling was niet geheel juist, de scharen
namen een verschillende breedte mee.
LINKS EN RECHTSWERKENDE PLOEGEN

Wentelploeg
Door de heer Schrijbers te Kerkrade werd gedemonstreerd met de zgn. rolkipper.
De rolkipper biedt de mogelijkheid om een paardenwentelploeg te gebruiken als
aanbouwploeg aan een trekker. In dit geval was een éénscharige Melotte paarden
wentelploeg bevestigd aan een Ford Dearborn.
Op de trekbeugel van de trekker is een langwerpig raam van U-ijzer aangebracht,
dat 180 cm breed en 50 cm hoog is.
De drukstang is vervangen door twee schuine steunijzers die aan de bovenkant zijn
bevestigd. In dit raam bevindt zich een klein raam dat op rolletjes, voorzien van kogel
lagers, van de ene zijde naar de andere zijde kan bewegen.
Het wordt in de uiterste standen door een grendel vastgehouden. In dit kleine raam
wordt de kop van de ploegboom bevestigd, nadat de ploeg is ontdaan van wielen,
assen en ploegstaart.
De ploegdiepte wordt geregeld met de hydraulische hefinrichting. Het vlakstellen
geschiedt door de grendelblokjes, waarin de boom met een pal is vastgezet, te ver
plaatsen. In de onderste ligger van het grote raam ligt links en rechts een verende
aanslag, waarvan de lengte verstelbaar is. Deze aanslagen bepalen hoever het kleine
raam naar links en naar rechts kan schuiven. Wil men breder of smaller ploegen dan
dient men de aanslagen langer of korter te maken.
Om de pal uit het vergrendelblokje te trekken is een lange hefboom aangebracht
die binnen het bereik van de bestuurder ligt. Met deze hefboom wordt tegelijkertijd
het kleine raam ontgrendeld.
Voor het draaien op de wendakker wordt de ploeg met de hydraulische hefin
richting gelicht tot een zodanige hoogte dat de achterkant nog in aanraking blijft met
de grond. Het wentelen geschiedt door tijdens het draaien met behulp van de hefboom
de beide grendels los te trekken.
Het kleine raam beweegt zich dan naar de andere kant van het vaste raam waar
het wordt vergrendeld, terwijl de ploeg door het slepen over de grond wordt gewenteld
en vastgezet door de pal.
De ploegboom en de zuilen, waaraan de ploeglichamen zijn bevestigd, bestaan uit
16
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één stuk. Behalve meskouters waren ook voorscharen aangebracht. De risters zijn
gedeeltelijk cylindrisch en verlopen achteraan schroefvormig. Ze zijn aan de landzijde
30 cm hoog. De ploegbreedte bedraagt 25 cm. Tussen de punt van de schaar en de
boom is een ruimte van 39 cm aanwezig.

Beoordeling: Het werk was behoorlijk; door de hoge snelheid kwam de grond erg
fijn te liggen. Het geploegde land lag mooi vlak. Het geheel is vernuftig geconstrueerd,
doch ziet er wat teer uit. Aan het raam kan door gebruik te maken van aparte hulp
stukken ook een cultivator worden bevestigd. Of er in een dergelijke constructie toe
komstmogelijkheden zitten is twijfelachtig.
In de eerste plaats speelt de vrij hoge prijs een belangrijke rol, terwijl verder de
bouw van de paardenploegen in het algemeen is berekend op een vrij lage snelheid.
Dit laatste houdt in dat bij gebruik van een dergelijke éénscharige ploeg achter een
trekker de snelheid betrekkelijk laag zal moeten blijven, zodat het de vraag is of men
er veel sneller mee kan werken, dan wanneer de ploeg door paarden wordt getrokken.
Twee wegploegen
De tweewegploegen bieden evenals de wentel- en de kipploegen de mogelijkheid om
open voren te vermijden. Ze bestaan uit twee rondgaande ploegen naast elkaar, die
eikaars spiegelbeeld vormen en waarvan de linker naar links en de rechter naar rechts
werkt.
Bij sommige vindt de bediening en de afstelling in alle opzichten afzonderlijk plaats,
bij andere gedeeltelijk. In principe is de constructie eenvoudig; de uitvoering kan
echter vaak tamelijk ingewikkeld zijn.
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1. De A.B.S. ploeg van Firma A. Begheyn en Zn te Sluiskil.
De éénscharige A.B.S. ploeg was bevestigd aan een Güldner AF 15 trekker. Hij
was uitgerust met voorscharen en meskouters. Op de trekbeugel van de trekker is een
raam gemonteerd, waaraan de beide ploegbomen zijn bevestigd. Iedere ploegboom
is gebogen en heeft aan de voorkant een dwarsplaat, waaraan met een andere plaat
een omhooggaand verlengstuk is aangebracht. Elk der ploeglichamen wordt getrok
ken door een trekstang die van de trekbeugel tot halverwege de boom loopt.
De risters zijn schroefvormig, ze maken met de landzijde een hoek van 47)°. De
hoek tussen de schaarsnede en de landzijde bedraagt 42|°. De ploeg heeft een maxi
male werkbreedte van 30 cm. De risters zijn aan de landzijde 30 cm hoog. De ruimte
tussen de schaarpunt en de boom is 53 cm.
Het regelen van de ploegdiepte vindt plaats door het uiteinde van het verlengstuk
van de boom hoger of lager te stellen met behulp van een schroefspil, welke voorzien
is van een slinger. Tevens moet dan de trekstang korter of langer worden gemaakt,
door de gaffel waarmee hij is bevestigd er meer of minder ver op te draaien. Deze
constructie lijkt niet erg handig. Door de ploeg op de trekbeugel te verplaatsen wordt
de werkbreedte geregeld. Het vlakstellen vindt plaats door de boom iets ten opzichte
van het verlengstuk te draaien, waartoe een tweetal bouten en sleufgaten aanwezig
zijn.
Het in en uit werk zetten van de ploeg gebeurt met de hand door middel van een
hefboom. Bij het in het werk zetten valt de ploeg op de grond.

Beoordeling: De afstelling was niet geheel juist; hierdoor moest de trekker worden
bijgestuurd. Er werd te diep geploegd. Het ploegwerk was minder goed. Nadat de
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ondergronders waren verwijderd ging het iets beter. Toch leek het rister voor deze
grond aan de onderkant wat kort en daardoor minder geschikt.
2. Eénscharige Goudland ploeg van Firma B. Zweegers te Echt.
De éénscharige Goudland ploeg was bevestigd aan een Ferguson trekker. Hij was
uitgerust met een voorschaar.
Elk der gebogen ploegbomen bestaat uit plat materiaal en is met een verbindings
stuk bevestigd aan een trekbalk, die speciaal voor dit doel is aangebracht onder de
achterbrug van de trekker. Ieder verbindingsstuk bestaat uit twee in eikaars verlengde
gelegen delen, die ten opzichte van elkaar kunnen worden gedraaid; ze worden vast
gezet met behulp van sleufgaten en bouten. Op deze wijze wordt de vlakstelling
verkregen.
De ploegdiepte wordt geregeld door middel van een verticale draadspindel, die de
kop van de ploegboom verbindt met het verbindingsstuk. Door de draadspindel in
of uit te draaien komt de ploegboom ten opzichte van het bevestigingspunt aan de
trekbeugel omhoog of gaat hij omlaag.
Voor het verstellen van de ploegbreedte moet het trekpunt over de trekbalk worden
verschoven.
De risters zijn in hoofdzaak cylindervormig, ze maken met de landzijde een hoek
van 52|°. De hoek tussen de landzijde en de snede van de schaar bedraagt 40°. De
ploeg heeft een maximale werkbreedte van 35 cm. De hoogte van de risters is aan de
landzijde 35 cm.
Elk der beide ploegen wordt door middel van de hydraulische hefinrichting uit
het werk gehaald en in zijn hoogste stand vastgehouden door een pal. Wanneer men
de pal los trekt valt de ploeg in het werk.
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Beoordeling: De afstelling had beter kunnen zijn, de bodem van de ene voor was
schuiner dan die van de andere. Beide waren niet geheel vlak. Verder werd te breed
en te diep geploegd. De snelheid was vrij hoog, zodat de grond erg fijn werd neergelegd.
Een wat ruwere grondlegging was te verkiezen geweest. De ploeg was gemakkelijk
te bedienen.
3. Tweescharige Goudland ploeg van Firma B. Zweegers te Echt.
De tweescharige Goudland ploeg was bevestigd aan een Fordson Major trekker.
Voor alle ploeglichamen waren meskouters aangebracht, voor de beide achterste
bovendien nog een voorschaar. De ploegboom van het achterste ploeglichaam is
gebogen en aan de voorkant bevestigd aan de trekker, op dezelfde wijze als bij de
voorgaande ploeg. Op enige afstand van deze boom is zijdelings een tweede boom
aangebracht met een koker voor de bevestiging van het voorste ploeglichaam, dat
hierin in hoogte kan worden versteld. De diepteregeling geschiedt bij deze ploeg even
eens door middel van een draadspindel, de regeling van de voorbreedte door het trekpunt langs de trekbalk van de trekker te verschuiven.
De vlakstelling wordt verkregen door de verbindingsstukken tussen de boom en de
trekbal k ten opzichte van elkaar te draaien, waartoe sleufgaten en bouten aanwezig zij n.
Van de risters zijn de onderste gedeelten cylindervormig; naar achteren verlopen
ze schroefvormig. De hoek tussen rister en landzijde bedraagt 45°, terwijl de schaarsnede met de landzijde een hoek van 40° maakt. De maximale werkbreedte van de
ploeg is 60 cm. De risters zijn aan de landzijde 31 cm hoog. Er bevindt zich tussen
de boom en de punt van de schaar een ruimte van 44 cm.
Het uit het werk halen van de ploeg geschiedt met de hand. Hiertoe is voor elke
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ploeg een hefboom met pal aanwezig, welke naar voren omlaag gedrukt moet worden.
Door de pal los te trekken en de hefboom omhoog te brengen wordt de ploeg in het
werk gezet.

Beoordeling: De afstelling van de ploeg leek tamelijk goed, de voor was schoon en
de bodem horizontaal. Hier en daar kwamen in de bodem kuilen voor, de landzijde
was recht. De grond werd behoorlijk grof neergelegd.
4. Lemken ploeg type LT 31135c van N.V. Englebert's Automobielhandel te
Rotterdam.
De éénscharige Lemken ploeg, die was voorzien van meskouters en mestinleggers
was gemonteerd aan een Farmall F.G. trekker.
De constructie en de bevestiging van de ploeg aan de trekker is ingewikkeld. De
voorkant van de ploeg steunt onderaan op de trekbeugel en is bovenaan aan de achter
zijde van de trekker bevestigd. Van elk der rechte ploegbomen is het voorste einde
door een scharnierend verbindingsstuk met de trekbeugel verbonden.
Om het voorste gedeelte van de ploegboom kan een glijstuk, dat boven en onder
door schuine stangen met de trekker is verbonden, met behulp van een schroefspindel
heen en weer geschoven worden. Door de plaats van het glijstuk te veranderen komen
de verbindingsstangen schuiner of rechter te staan en gaat de ploegboom omlaag of
omhoog. Op deze wijze wordt de ploegdiepte geregeld.
Voor het wijzigen van de voorbreedte moet het bevestigingspunt op de trekbeugel
van de trekker worden verplaatst.
De vlakstelling wordt verkregen door de boom iets ten opzichte van het verbindings
stuk met de trekbeugel te verdraaien, waartoe bouten en sleufgaten aanwezig zijn.

De zuil van elk ploeglichaam is met behulp van bouten op de boom geklemd.
Achter de zuil bevindt zich aan de ploegboom nog een schuinstaand huis, waarin
een ondergronder kan worden aangebracht.
De risters zijn schroefvormig en worden aan de achterzijde door een plaat gesteund.
Aan de onderzijde bevindt zich een afstrijkplaat. Ze maken met de landzijde een hoek
van 50°. De snede van de schaar vormt een hoek van 37|° met de landzijde. De
grootste werkbreedte van de ploeg bedraagt 32 cm. De risters hebben aan de land
zijde een hoogte van 29 cm. Tussen de punt van de schaar en de ploegboom bevindt
zich een ruimte van 61 cm.
Voor het in en uit het werk zetten van elke ploeg is een hefboom aanwezig die met
de hand moet worden bediend. Het lichten vraagt door het grote gewicht van de ploeg
nogal wat kracht.

Beoordeling: De grond werd behoorlijk grof, doch tamelijk ongelijk neergelegd. De
voor was schoon en erg breed; hier en daar waren stukken uit de bodem opgebroken.
De afstelling was niet geheel goed.
5. Melotte ploeg A.S.P. 25 van Gebr. Vogels C. V. te Buggenum.
Deze éénscharige ploeg was bevestigd aan een Fordson Major trekker; hij was uit
gerust met meskouters en voorscharen.
Op de trekbeugel van de trekker is een raam gemonteerd met een tweetal verticale
U-balken. De kop van elk der gebogen ploegbomen is scharnierend bevestigd aan
een verbindingsstuk, bestaande uit twee afzonderlijke stukken ijzer, dat weer schar
nierend met de onderkant van een der U-balken is verbonden.
In dit verbindingsstuk is tevens een met behulp van een draadspindel in hoogte
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verstelbaar wieltje, voorzien van een cushionband, aangebracht, waarmee de ploegdiepte wordt geregeld.
De vlakstelling geschiedt door met behulp van een draadspindel, aangebracht bij
de overgang van de kop van de boom in het verbindingsstuk, de boom wat om zijn
lengte-as te draaien.
De risters zijn in het begin cylindrisch en verlopen naar achteren schroefvormig.
Ze maken met de landzijde een hoek van 45° en zijn 25 cm hoog. De hoek tussen de
landzijde en de snede van de schaar is 38°. De maximale werkbreedte bedraagt 35 cm.
Tussen de punt van de schaar en de boom bevindt zich een ruimte van 513, cm.
Het uit het werk halen van de ploeg gebeurt met behulp van een scharnierend aan
gebrachte steun. Door aan een hefboom te trekken komt de steun schuin naar voren
op de grond te staan. Hij gaat tengevolge van de voortbeweging rechtop staan en
drukt de ploeg omhoog, die dan in de hoogste stand wordt vergrendeld. De steun
knikt daarna in zijn scharnierpunt, waardoor het ondereinde naar voren klapt en
wordt in zijn geheel door een veer teruggetrokken. De ploeg wordt in het werk gezet
door het lostrekken van een pal.

Beoordeling: Mede door de hoge snelheid kwam de grond nogal fijn te liggen. Het
geploegde land lag vlak. Er werd een schone, doch vrij brede voor verkregen. Over
het algemeen was de kwaliteit van het werk tamelijk goed.
6. Farmall ploeg type Cub 189 van N. V. Engleberfs Automobielhandel te Rotterdam.
Bovengenoemde éénscharige ploeg was bevestigd aan een Farmall Cub trekker. Hij
was met losse schijfkouters en daaraan bevestigde voorscharen uitgerust.
Het voorste gedeelte van elk der gebogen ploegbomen is tussen twee platen aan de
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trekbeugel van de trekker bevestigd. Deze trekbeugel bevindt zich onder de romp
op enige afstand vóór de achteras.
Het regelen van de ploegdiepte geschiedt door met een hefboom de hoogte van de
trekbeugel te veranderen.
Voor het veranderen van de ploegbreedte moet het trekpunt langs de trekbeugel
worden versteld.
De bout, die het voorste gedeelte van de boom tussen de platen vasthoudt, is aan
een kant excentrisch. Het verdraaien van de bout heeft tot gevolg dat de boom om
zijn lengte-as kantelt, zodat op deze wijze de vlakstelling kan plaats vinden.
Voor het uit het werk stellen bevindt zich links van de bestuurder een tweede hef
boom, die met de hand moet worden bediend. De ploegbomen worden in de hoogste
stand gegrendeld. Door de grendeling los te trekken valt de ploeg in het werk.
In afwijking met de vorige ploegen bevinden de ploeglichamen zich dicht achter de
trekker, omdat de bomen onder de trekker zijn aangebracht. Door deze constructie
zal de werkdiepte minder worden beïnvloed door de oneffenheden van het terrein.
De ploeg kan echter uitsluitend aan de Farmall Cub worden bevestigd.
De flauw gebogen cylindrische risters zijn 24 cm hoog en maken met de landzijde
een hoek van 45°, de hoek tussen de snede van de schaar en de landzijde bedraagt 40°.
De maximale werkbreedte van de ploeg is 31 cm. Tussen de boom en de punt van de
schaar is een ruimte van 32 cm aanwezig.
Beoordeling: Het geleverde werk was zeer goed, de grond werd in de gewenste mate
verkruimeld. De ruggen waren in het geploegde land dat mooi gesloten lag nog enigs
zins te herkennen. De afstelling liet niets te wensen over. Er werd een zeer mooie,
schone voor verkregen. De bediening was gemakkelijk en de constructie zeer een
voudig.
7. Farmall ploeg type A 189 van N.V. Engleberfs Automobielhandel te Rotterdam.
De éénscharige ploeg type A 189 was bevestigd aan de Farmall Super A trekker. Hij
was uitgerust met schijfkouters. De bevestiging aan de trekker is dezelfde als bij
voorgaande ploeg, ook de breedteregeling en de vlakstelling zijn gelijk. Voor het ver
stellen van de trekbeugel ten behoeve van de diepteregeling wordt gebruik gemaakt
van de hydraulische hefinrichting.
De risters zijn aan de voorkant cylindrisch en achteraan schroefvormig. Ze maken
met de landzijde een hoek van 45° en zijn 27 cm hoog. De hoek van de schaarsnede
met de landzijde is 40°.
De grootste werkbreedte der ploeglichamen bedraagt 37 cm. Tussen de punt van
de schaar en de onderkant van de boom is een ruimte van 36 cm aanwezig.
Het uit het werk zetten geschiedt met behulp van de hydraulische hefinrichting. De
ploegbomen zijn hiertoe met kettingen aan de armen van de hefinrichting verbonden.
Ze worden in de hoogste stand gegrendeld. Door de grendeling los te trekken valt de
ploeg in het werk.
Beoordeling: De grond kwam tamelijk fijn te liggen; de ruggen waren goed zichtbaar
Er waren plaatselijk uit de bodem van de voor, die erg breed was, stukken opgebroken.
Door een betere afstelling had waarschijnlijk beter werk kunnen worden geleverd.
De constructie van de ploeg is zeer eenvoudig en de bediening gemakkelijk. Hij
past alleen aan de Farmall Super A trekker.
24
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8. Panterploeg type DK I van Firma D. Kurstjens te Venlo.
De Panterploeg type DK I is éénscharig. Hij was tijdens de beoordeling aan een
Ford Dearborn trekker bevestigd.
Aan de achterzijde van de trekker is een trekbeugel aangebracht. Van de trekbeugel
loopt naar elke ploegboom een trekstang die aan beide einden scharnierend is beves
tigd. Door de hoek, die de trekstang met de boom maakt te veranderen met behulp
van een draadspindel, is de ploegdiepte te regelen. Voor het wijzigen van de werkbreedte moet het trekpunt langs de trekbeugel worden verplaatst. Het vlakstellen kan
geschieden door de ploegboom met een gedeelte van de trekstang ten opzichte van
het aan de trekbeugel bevestigde deel van de trekstang te draaien, waarvoor sleuf
gaten met bouten aanwezig zijn.
De risters zijn onderaan cylindrisch en verlopen naar achteren meer schroefvormig.
Ze vormen met de landzijde een hoek van 42°; de scharen maken met de landzijde
een hoek van 35°.
De maximale werkbreedte van de ploeg bedraagt 33 cm. De risters zijn aan de
landzijde 35 cm hoog. Er bevindt zich tussen de schaarpunt en de boom een ruimte
van 54 cm. Voor het uit het werk halen wordt gebruik gemaakt van de hydraulische
hefinrichting, waarna de ploeg in de hoogste stand wordt gegrendeld. Hij bevindt zich
in geheven toestand tamelijk laag boven de grond, zodat de vrije ruimte onder de
schaarpunt gering is. Voor het in het werk stellen moet de grendeling worden los
getrokken.
Beoordeling: De grond werd erg fijn neergelegd, ondanks het feit dat de snelheid
niet opvallend hoog was. Het geploegde land kwam daardoor vlak te liggen. Er werd
veel te diep geploegd, de kant van de voor was niet recht door het gebruik van een
voorschaar en het ontbreken van een kouter. Het terugvallen van grond had het ge
volg dat de voor niet schoon was.
De algemene indruk van het werk was matig, die van de constructie redelijk.
9. Panter ploeg type AH III van Firma D. Kurstjens te Venlo.
De Panter ploeg type AH III is tweescharig. Hij was bevestigd aan een Fordson
Perkins trekker.
Op de trekbeugel van de trekker is voor elke ploeg een rechthoekig raam bevestigd
met daarin een geknikte gaffel welke om èen as, aangebracht door de knik, ten op
zichte van het raam kan scharnieren. Een aan de onderkant van de gaffel bevestigde
steun, in horizontale en verticale richting draaibaar, vormt de verbinding met het
ploegraam. Het ploegraam kan ten opzichte van deze steun in verticale richting schar
nieren. Door met behulp van een hefboom, die in een tandsector kan worden vast
gezet, de hoek tussen de steun en het raam te veranderen is de ploegdiepte te regelen.
De voorbreedte kan worden versteld door de ramen op de trekbeugel naar links of
naar rechts te verplaatsen. Voor het vlakstellen kan het raam ten opzichte van het
ophangmechanisme iets worden gekanteld.
Elke ploeg bestaat uit twee gebogen bomen, die met elkaar zijn verbonden tot een
raam. In de bochten zijn versterkingsplaten aangebracht.
De risters zijn aan de voorkant cylindrisch van vorm; naar achteren verlopen ze
schroefvormig. Ze maken met de landzijde een hoek van 37|°. Tussen de punt van de
schaar en de onderkant van de ploegboom is een ruimte van 51 cm aanwezig. De
afstand tussen de schaarpunten onderling bedraagt 78 cm. De ploeg heeft een werk26
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breedte van 62 cm. De risters hebben aan de landzijde een hoogte van 33 cm. Voor de
risters waren in plaats van mestinleggers kouters aangebracht.
Het uit het werk stellen geschiedt met de hand. Hierbij wordt het boveneinde van
de gaffel met behulp van een hefboom naar voren gebracht, waardoor het onderste
deel achterwaarts omhoog gaat en de ploeg uit de grond licht. Een ketting, die het
uiteinde van een verticale op het ploegraam bevestigde arm verbindt met de boven
kant van het raam op de trekbeugel, trekt het achterstuk van de ploeg omhoog. Voor
het in het werk stellen wordt het bovenstuk van de gaffel met behulp van de hefboom
naar achteren bewogen.

Beoordeling: De grond kwam wat fijn te liggen, hetgeen waarschijnlijk voor een
groot gedeelte was toe te schrijven aan de hoge snelheid. Het geploegde land lag mede
daardoor zeer vlak. De voor was niet geheel schoon en de landzijde niet recht door
het ontbreken van een kouter. Het uit het werk stellen ging zeer snel.
Over het algemeen maakte de ploeg wat het werk en de constructie betreft een
behoorlijke indruk.
10. Printz ploeg type TEJ 2 van J. H. Hanraets te Maasbree.
De éénscharige Printz ploeg was bevestigd aan een Steyr 180 trekker. Hij was be
halve meskouters ook voorzien van mestinleggers. De uiteinden van de gebogen
ploegbomen zijn bevestigd aan op de trekhaak van de trekker gemonteerde parellelogrammen. Door met behulp van een schroefspil het uiteinde van de boom langs de
achterste verticale staaf van het parallelogram te verschuiven wordt de ploegdiepte
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gewijzigd. Het veranderen van de voorbreedte geschiedt door de Parallelogrammen
langs de trekbalk te verschuiven. Voor het verkrijgen van de vlakstelling kan de
ploegboom ten opzichte van het bevestingsstuk aan het parallelogram worden ge
draaid, waartoe bouten aanwezig zijn.
Tussen de beide Parallelogrammen bevindt zich een hefcylinder, met op de zuiger
stang een scharnierend aangebrachte dwarsstaaf. De beide einden van de dwarsstaaf
zijn verbonden met de onderste staven van de Parallelogrammen. Door met behulp
van een op de aftakas gekoppelde oliepomp olie in de hefcylinder te persen wordt de
werkende ploeg uit het werk gehaald. In de hoogste stand houdt een grendel de ploeg
vast. Het in het werk stellen geschiedt door de grendel los te trekken,
De schroefvormige risters maken met de landzijde een hoek van 50°. De hoek
tussen de snede van de schaar en de landzijde bedraagt 37i°. De ploeglichamen
hebben een maximale werkbreedte van 29 cm, de risters zijn aan de landzijde 33 cm
hoog. Tussen de schaarpunt en de boom bevindt zich een ruimte van 52| cm.
Beoordeling: Ofschoon de snelheid normaal was werd de grond toch vrij fijn neer
gelegd. De ruggen bleken niet alle gelijk te liggen. Er werd een goede open voor ge
maakt; alleen kwamen er plaatselijk in de bodem kuilen voor. De constructie en de
bevestiging van de bij de ploeg behorende hefinrichting maakte een enigszins primi
tieve indruk. De ploeg op zichzelf ziet er solide uit.
11. Vlaanderen-Hertecant ploeg No. 230 van N.V. Handelmij Wed. J. C. Massee en
Zn te Goes.
De éénscharige Vlaanderen-Hertecant ploeg was bevestigd aan een Fiat 602 trek
ker. Hij was behalve van meskouters ook voorzien van voorscharen.
Op de trekhaak van de trekker is een raam aangebracht met een horizontale staaf,
die met behulp van een hêfboom in hoogte versteld kan worden. Aan elke kant van
de staaf is, door middel van een in verticale richting scharnierend verbindingsstuk,
een koker bevestigd waarin het voorste stuk van de gebogen ploegboom kan heen en
weer schuiven. De ploeg wordt getrokken door een trekstang, die de verbinding vormt
tussen de bocht van de boom en de trekbeugel. Het regelen van de ploegdiepte ge
schiedt door de staaf, waaraan de kokers zijn bevestigd, hoger of lager te stellen. Voor
het veranderen van de werkbreedte kunnen de verbindingsstukken van de kokers
zijdelings langs de staaf worden verplaatst. Het vlakstellen gebeurt door de koker ten
opzichte van het verbindingsstuk te draaien; hiervoor zijn sleufgaten en bouten
aanwezig.
De hoek die de flauw gebogen cylindervormige risters met de landzijde maken be
draagt 47J'\ De snede van de schaar staat onder een hoek van 37o-° op de landzijde.
De ploeglichamen hebben een maximale werkbreedte van 30 cm. De risters zijn aan
de landzijde 30 cm hoog.
Elke ploeg wordt met een aparte hefboom uit het werk gelicht, hetgeen door hulp
veren wordt vergemakkelijkt. Dezelfde hefboom doet dienst voor het in het werk
zetten.
Beoordeling: Er werd met deze ploeg goed werk verricht. De grond werd behoorlijk
grof neergelegd. Het geploegde land lag mooi vlak en gesloten. De bestuurbaarheid
van de trekker liet te wensen over. De voorwielen werden af en toe in de open voor
getrokken, welk bezwaar zich bij gebruik van rowcroptrekkers voor het ploegen wel
meer voordoet.
De ploeg was kort hetgeen bij het draaien op de wendakker zijn voordelen kan
hebben.
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Kantelploegen
Bij de kantelploegen maken de ploeglichamen die naar verschillende kanten wer
ken niet een hoek van 180° met elkaar, zoals dit bij de wentelploegen het geval is,
maar een hoek van ± 90°. Op de wendakker moet de ploeg over de genoemde hoek
van ongeveer 90° worden gekanteld, hetgeen geschiedt door het raam om zijn lengte
as te draaien.
In principe kan de kantelploeg worden beschouwd als een vereenvoudigde wentelploeg.
1. Kantelploeg A van Maring's Ploegenfabriek te Delfzijl.
De éénscharige kantelploeg type A was gemonteerd aan een Ford Dearborn trek
ker. Van het vaste gedeelte is de onderkant op de trekbalk van de trekker bevestigd,
terwijl de bovenkant aan de drukstang is vastgemaakt. Het vaste gedeelte bevat een
horizontale naar achteren gerichte koker waarin de as van het raam met de beide
ploeglichamen is aangebracht, zodat dit kan draaien ten opzichte van het vaste
gedeelte. Het raam is langwerpig en heeft schuinstaande langsliggers. Aan deze
langsliggers zijn de beide korte gebogen ploegbomen bevestigd, welke met elkaar
een hoek maken, die iets kleiner is dan 90°. Het raam is aan de voorzijde voorzien
van een segment, waarop twee langs de omtrek verplaatsbare grendelblokjes zijn aan
gebracht.
Tijdens het ploegen wordt het raam met behulp van een pal in één der grendelblokjes
vastgezet. Door de blokjes te verplaatsen wordt de vlakstelling verkregen. Zo nodig
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is de lengte van de drukstang van de hefinrichting te veranderen. Het regelen van de
ploegdiepte geschiedt met de hydraulische hefinrichting.
De ploegbreedte wordt geregeld door het raam ten opzichte van de trekbalk naar
links of naar rechts te draaien. Het vaste gedeelte van de ploeg rust met een plaat op
de trekbalk. De plaat, die in het midden draaibaar is bevestigd, steekt er iets overheen.
De uiteinden zijn gaffelvormig om de balk gebogen met de opening van de gaffels
naar achteren. Aan de voorkant zijn in de gaffels stelhouten aangebracht. Wanneer
naar rechts wordt geploegd komt een deel van de trekkracht op de rechterstelbout,
bij het ploegen naar links op de linkerstelbout. Door de bout uit te draaien komt de
punt van de schaar meer naar het geploegde land te staan, zodat de ploeg smaller
gaat werken. De beweeglijkheid van de trekstangen laat toe dat de trekbalk op zij
wordt getrokken en daardoor iets scheef achter de trekker komt te zitten. Deze
scheve stand doet de ploeg recht lopen.
De vorm van de risters is onderaan cylindrisch en achteraan schroefvormig; ze
maken met de landzijde een hoek van 50° en zijn 28 cm hoog. De schaarsnede vormt
met de landzijde een hoek van 45°. De maximale ploegbreedte bedraagt 37} cm. Er
bevindt zich tussen de punt van de schaar en de onderkant van het raam een ruimte
van 61 cm. Deze kan iets variëren, doordat het ploeglichaam over een bepaalde af
stand voor- of achterover kan worden gekanteld. Hiervoor is aan de achterzijde een
stelbout aanwezig. Voor het in en uit het werk zetten wordt gebruik gemaakt van de
hydraulische hefinrichting.
Het kantelen van de ploeg op de wendakker geschiedt met behulp van een horizon
tale hefboom die aan een verticale as is bevestigd. Het onderste gedeelte van de as is
omgebogen en eindigt in een oog, dat om een op het midden van het raam bevestigde
pen sluit. De hefboom, die voorzien is van een handgreep om de pal uit het grendel
blokje te lichten, draait in een richting tegengesteld aan die van de ploeg. Hij bevindt
zich binnen het bereik van de bestuurder.
Beoordeling : Het werk van deze ploeg maakte een behoorlijke indruk. De grond werd
in het begin enigszins te fijn neergelegd, later ging het wat beter. Met een ander type
rister zou misschien een beter resultaat zijn bereikt. Er werd een goede open voor
verkregen.
Door in de plaats van de beide ploeglichamen een vierscharig stoppellichaam aan
te brengen is de ploeg ook voor de stoppelbewerking te gebruiken.
2. Zala kantelploeg van de heer Zadelhof te Doetinchem.
De Zala éénscharige kantelploeg was eveneens bevestigd aan een Ford Dearborn
trekker. Voor de bevestiging is gebruik gemaakt van de beide trekstangen en de
drukstang, waarmee de genoemde trekker is uitgerust.
Het vaste gedeelte bestaat uit een verticale plaat met een horizontale naar achteren
gerichte as. Om deze as kan een langwerpig raam met schuinstaande langsliggers
draaien. De ploeglichamen, die door middel van een zuil aan de langsliggers zijn be
vestigd, maken met elkaar een hoek van iets minder dan 90°. Op het raam is een hef
boom aangebracht, die in de grendelblokjes van de verticale plaat wordt vastgezet.
Hij ligt binnen het bereik van de bestuurder en dient om de ploeg op de wendakker
te kantelen. Bij het naar rechts ploegen wordt hij door het rechter grendelblokje vast
gehouden, terwijl hij voor het ploegen met de linker ploeg in het linker moet worden
vastgezet.
Het vlakstellen van de ploeg geschiedt door de grendelblokjes langs een gebogen
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sleufgat te verplaatsen. Voorts kan de lengte van de drukstang worden veranderd.
Aan het bovenstuk van de zuil is een bredere plaat gelast, waarvan de boven- en
onderkanten aansluiten op de zijkanten van de langsliggers. Zuil en platen zijn met
een zware bout aan de langsliggers bevestigd. Elke plaat is aan weerskanten van de
zuil voorzien van twee stelbouten. Met behulp van de stelhouten wordt het ploeglichaam iets gedraaid ten opzichte van het raam en dus de schaarpunt naar links of
naar rechts versteld. De trekstangen van de trekker laten enige zijdelingse beweging
toe en worden naar links of naar rechts getrokken, waardoor de ploeg recht komt te
lopen. Op deze wijze wordt de ploegbreedte geregeld. Het kouter en de voorschaar
kunnen evenwel niet op deze wijze worden versteld.
De ploeg was uitgerust met meskouters en voorscharen. De risters zijn schroef
vormig; ze maken met de landzijde een hoek van 52|°. De hoek tussen de snede van
de schaar en de landzijde bedraagt 37J-0. De ploeglichamen hebben een maximale
werkbreedte van 35 cm. Het rister is aan de landzijde 35 cm hoog. Het in en uit werk
zetten geschiedt door middel van de hydraulische hefmrichting.

Beoordeling: De grond werd behoorlijk grof neergelegd. De ligging van de opeen
volgende ruggen was ongelijk tengevolge van een niet geheel juiste afstelling. In de
voor werd nog wat losse grond aangetroffen. Er werd te breed en te diep geploegd.
Ten aanzien van de risters kan nog worden opgemerkt, dat ze groot en breed waren
en meer geschikt leken voor zware grond.
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3. Kantelploeg aan Planet Jr tuinbouwtrekker van N.V. Handelmij Wed. J. C.
Massee en Zn te Goes.
De trekker was in dit geval uitgerust met een 3 PK motor inplaats van met een
motor van 5 PK, welke tot de normale uitvoering behoort.
Tussen de wielen van de trekker, die geen doorlopende as heeft, is een juk aange
bracht, dat, door middel van een hefboom op de rechter stuurboom, op verschillende
hoogten kan worden afgesteld. Aan dit juk kunnen met behulp van twee steunen
meerdere werktuigen worden gekoppeld. In dit geval was de ploeg er aan bevestigd.
Achteraan is het raam van de ploeg, dat uit twee ijzeren staven bestaat, door middel
van een verticale stang opgehangen aan een steun, die op de stuurbomen is vastge
maakt. De verticale stang bestaat uit twee delen en kan door het grote aantal gaten
dat hierin is aangebracht korter of langer worden gemaakt.
Het raam van de ploeg heeft voor en achter een lager, waarin de ploegboom rust.
De boom is een rechte staaf waaraan met een onderlinge hoek van ± 90° twee zuilen,
elk met een ploeglichaam, twee meskouters en twee voorscharen zijn bevestigd. Hij
moet op de wendakkers om zijn lengte-as worden gedraaid over een hoek van on
geveer 90°. Hiervoor is een hefboom aanwezig, die in het linker of in het rechter vergrendelblokje wordt vastgezet. De vergrendelblokjes kunnen, doordat sleufgaten aan
wezig zijn, langs een cirkelboog worden verplaatst om de ploeg vlak te stellen. Het
voorste lager van de ploegboom is scharnierend opgehangen en kan met behulp van
een cirkelboog met een aantal gaten naar links of naar rechts uit het midden worden
versteld. Op deze wijze kan men de ploegbreedte regelen.
Met de hoogteverstelling van het juk wordt tegelijkertijd de ploegdiepte geregeld.
De ploeglichamen hebben een maximale werkbreedte van 20 cm. De afstand tussen
de punt van de schaar en de boom bedraagt 32 cm. De risters zijn cylindrisch van
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vorm en aan de landzijde 20 cm hoog. Het uit het werk halen van de ploeg gebeurt
door de stuurbomen op te lichten.
Beoordeling: De ploeg heeft iets te ondiep gewerkt. Hij kon ook niet op volle diepte
werken omdat dan de wielen van de trekker te sterk begonnen te slippen. De snelheid
was zeer laag in verhouding tot die van de andere trekkers. De grond kwam vrij grof
te liggen. Niet alle voren lagen gelijk en de aansluiting was matig. De voor was niet
schoon en de bodem hiervan niet vlak.
De combinatie heeft het voordeel dat men met betrekkelijk kleine wendakkers kan
volstaan.
Overigens leek zij in deze uitvoering minder geschikt om aan de tijdens de beoor
deling gestelde eisen te voldoen. Dit behoeft haar bruikbaarheid voor de tuinbouw
echter niet uit te sluiten.

OVERZICHT VAN DE RESULTATEN
De grond verkeerde voor het ploegen in een zeer gunstige toestand. Dit had tot
gevolg, dat over het algemeen door de meeste ploegen behoorlijk werk werd geleverd.
Enkele kwamen boven het gemiddelde uit, andere bleven er wat onder.
De afstelling kon in verschillende gevallen nog verbeterd worden. Een niet geheel
juiste afstelling had vaak tot gevolg dat de kwaliteit van het werk wat minder goed was.
Door het vrij hoge vochtgehalte van de grond werd deze niet gauw te fijn neergelegd,
zodat verschillen, veroorzaakt door de diverse ristervormen niet tot uitdrukking
kwamen.
Het geploegde land lag over het algemeen behoorlijk grof. Blijkens ervaringen is
voor het ploegen op zandgrond meestal een kort rister gewenst. Een dergelijk rister
is vrij steil en staat tamelijk dwars op de voortbewegingsrichting. De verkruimeling
mag, met het oog op het bezakken en de grotere kans op het dichtslaan van de grond,
niet te sterk zijn. Uiteraard oefent ook de rijsnelheid hierop zijn invloed uit. Naarmate
de snelheid hoger is wordt de grond sterker verkruimeld. Men kan daarom bij ge
bruik van een trekker voor ploegwerk de snelheid niet onbeperkt opvoeren. Hij zal
waarschijnlijk op zandgrond voor de meeste ploegen beneden 6 km/uur moeten blijven.
Een van de voordelen van snel rijden is, dat de grond verder wordt weggeworpen,
zodat de opeenvolgende ruggen beter aansluiten en daardoor practisch onzichtbaar
worden. Daardoor lijkt het werk wat de kwaliteit betreft mooier dan in werkelijkheid
het geval is.
De uitkomsten van de metingen, verricht tijdens de beoordeling, zijn vermeld in
Tabel I. Onder de zuivere ploegsnelheid wordt verstaan de snelheid tijdens het
werkelijke ploegen. De oponthouden en de tijd nodig voor het draaien zijn hierin niet
meegerekend. Uiteraard komen in de snelheden verschillen voor, doch de meeste
wijken niet veel af van het gemiddelde, dat 4,9 km/uur bedraagt.
De ploegbreedte per schaar was gemiddeld 31 cm, doch varieerde nogal in sterke
mate.
Over het algemeen is er te diep geploegd, hetgeen blijkt uit de gemiddelde diepte van
19 cm. Enkele ploegen werkten zelfs veel te diep.
Doordat er veel verschillende hefinrichtingen voorkwamen, leek het interessant om
na te gaan over welke lengte het in en het uit het werk zetten plaats vond.
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Als de lengte van het in het werk zetten is aangenomen de afstand tussen het punt
waar de eerste schaar de grond raakt en het punt waar de achterste schaar de volle
ploegdiepte heeft bereikt. De lengte van het uit het werk zetten wordt gevormd door
de afstand van het punt waar het lichten van de ploeg begint tot het punt waar de
achterste schaar boven de grond is. Deze afstanden hangen af van de voortbewe
gingssnelheid en van de snelheid waarmee het heffen plaats vindt.
De cijfers wekken de indruk dat de lengte voor het uit het werk stellen wat korter
is dan die voor het in het werk zetten. Dat de hydraulische hefinrichtingen wat de
genoemde afstanden betreft, in het algemeen gunstiger naar voren komen dan die
welke met de hand worden bediend is niet gebleken. Bij de Lemken ploeg kost het
uit het werk halen nogal wat kracht en tijd, terwijl het daarentegen bij de Panter
AH III met een hefboom nog sneller gaat dan met een hydraulische hefinrichting.
Uiteindelijk kan dus geconcludeerd worden dat beide systemen goed bruikbaar kun
nen zijn.
Tenslotte zijn in tabel I ook vermeld de tijden nodig voor het draaien op de wend
akker. Met behulp van de zuivere ploegsnelheid en de draaitijd is te berekenen, welke
oppervlakte per dag kan worden geploegd.
De meeste ploegen zijn aan de trekhaak van de trekker bevestigd, zodat het be
vestigingspunt achter de achteras ligt. Deze constructie heeft het voordeel dat de
ploeg aan een groot aantal typen trekkers kan worden gemonteerd. Door bevestiging
achter de achteras zullen de oneffenheden van het land de diepgang van de ploeg in
sterkere mate beïnvloeden dan wanneer de boom tussen de voor- en achterwielen is
vastgemaakt.
Het nadeel van bevestiging tussen voor- en achterwielen is, dat deze ploegen ge
woonlijk uitsluitend bij dat type trekker passen, waarvoor ze zijn gemaakt. Men kan
dus alleen een dergelijke ploeg aanschaffen, indien men over de trekker beschikt
waarbij de ploeg behoort.
Wanneer de trekker is uitgerust met een hydraulische hefinrichting kan de ploeg,
wat de constructie betreft, gewoonlijk eenvoudiger zijn, dan wanneer hij met de hand
in en uit het werk moet worden gezet. Daardoor kan ook de prijs lager zijn.
Het hydraulische hefsysteem, toegepast bij de Printz ploeg, heeft het voordeel dat
ook bij gebruik van trekkers die niet voorzien zijn of kunnen worden van een hefin
richting, toch de ploeg op gemakkelijke wijze in en uit het werk kan worden gesteld.
Overigens moet worden opgemerkt dat een dergelijk apparaat de ploeg duur maakt.
De gedemonstreerde ploegen hebben bewezen in hoeverre ze onder die bepaalde
omstandigheden bruikbaar zijn. Aan welk type men de voorkeur moet geven, hangt
af van de omstandigheden waaronder men moet werken en van het type trekker dat
op het bedrijf aanwezig is.
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UITGAVEN VAN HET INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK
EN RATIONALISATIE

Tot dusver verschenen publicaties:

No. 1 HET MAAIDORSEN IN 1949 DOOR IR J. MINDERHOUD F 0.25
No. 2 SLOOTREINIGINGS- EN BAGGERMACHINES
DOOR IR J. CHR. GLERUM

F 0.50

No. 3 WIEDWERKTUIGEN DOOR IR J. CHR. GLERUM
F 0.75
Is uitverkocht
No. 4 EEN ONDERZOEK NAAR HET DOELMATIG GEBRUIK
VAN DE MELKMACHINE
DOOR IR W. P. M. CORSTIAENSEN EN IR A. MOENS F 1.—
No. 5

MACHINES VOOR HET ROOIEN VAN CONSUMPTIE
AARDAPPELEN DOOR IR W. P. M. CORSTIAENSEN F 1.—

No. 6

HOOILADERS EN OPRAAPPERSEN
DOOR IR J. CHR. GLERUM

F 0.75

No. 7 AARDAPPELSORTEERMACHINES DOOR
IR W. P. M. CORSTIAENSEN

F 1.30

No. 8 SPUITWERKTUIGEN IN DE LANDBOUW DOOR
IR J. CHR. GLERUM

F 0.75

PRIJS F 0.85
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