De heer B. Zinkweg was in de VS geweest om daar
de aardappelteelt te bekijken. Hij merkte op dat
de overkant van de grote plas over het algemeen
meer zorg aan de ‘potato’ besteedde dan ons land.
Zinkweg legde in zijn verslag de nadruk op de regels
van dr. Walter C. Sparks van de Universiteit van
Idaho. De meest concrete van die regels luidde: rijd
bij het rooien niet sneller dan 2,4 km/h (dit geldt
voor goede zandgrond) en zorg dat de snelheid van
de zeefketting niet boven de 45 meter per minuut
uitkomt. Pas bij regel elf kwam de valhoogte ter
sprake. Die mocht volgens Sparks nergens meer
dan 15 cm bedragen. De overige negen regels,
zoals ‘kluiten en stenen geven beschadiging’,
komen naar huidige inzichten nogal betuttelend over.

De agenda maakte melding van een demonstratie zaaien
en mechanisch dunnen van suikerbieten op 28 mei in het
Engelse Swinefeet.
Het ILR had de rijendunners van Sieling en Vicon beproefd.
Beide testrapporten eindigden met dezelfde conclusie:
de rijendunner heeft bij de beproeving een goede indruk
gemaakt en kan worden aanbevolen.
D.A. Wassenaar in Pingjum bood via een ‘kleintje’ een Borga
velddorsmachine te koop aan met bijbehorende stropers.

De transporteur
van Ayrshire
kwam in 1959
nieuw in het
programma van
Van Driel &
Van Dorsten.

De aardappeloogst in de VS was bekeken
door de heer B. Zinkweg. Hij fotografeerde
in Idaho deze tweerijige verzamelrooier die
loste in een meerijdende vrachtwagen.

De McCormick F265 Farmall was leverbaar met een
gewone hef, een dubbelwerkende hef of met onafhankelijk bewegende hefarmen om zo werktuiggewicht
op de trekker over te brengen.

De Fordson Power Major
werd in 1959 leverbaar met
een koppelomvormer van
Brockhouse. Deze had een
regelbare olietoevoer en
kwam in de plaats van de
normale transmissie.

J.A. Vollaers besteedde vier pagina’s van het meinummer aan een
overzicht van de trekkerimport. Die lag in 1958 op 9884 stuks en
daarmee lager dan in 1957 toen er 10.291 trekkers Nederland
binnenkwamen. 1956 was een topjaar geweest met 11.185 eenheden.
In die tijd werden er jaarlijks gemiddeld zo’n honderd rupstrekkers geïmporteerd en hoorde zo’n 35 procent van de import
thuis in de categorie 1- en 2-wielig. Agria was in die categorie in
1958 koploper met 1.036 stuks, gevolgd door Hako met 830 stuks.
Dan volgden Bungartz (304), Solo (301) en Gravely (221).
Bij de landbouwtrekkers was Massey Ferguson in 1958 koploper,
gevolgd door Ford-Fordson en IHC-McCormick (zie tabel).

De rubriek Nieuwe Werktuigen startte met het nieuwe pand
van Van Driel & Van Dorsten in Zwijndrecht, dat op 26 maart
geopend was. Van Driel & Van Dorsten was toen importeur van
onder andere Claas maaidorsers, Hassia poot- en zaaimachines,
New Holland opraappersen en Marstig triltandcultivators. Nieuw
in het programma waren de transporteurs (ook wel Jacobsladder
genoemd) van Ayrshire. Naast de uitvoering voor balen en zakken
had Ayrshire een versie voor aardappelen en bieten; ook was er
een uitvoering met opraper die in het land te gebruiken was.
Nieuwe trekkers in het voorjaar van 1959 waren onder andere de
Deutz D15 en de McCormick F265 Farmall. Laatstgenoemde was
op de Sima geïntroduceerd en had een viercilinder diesel die 35 pk
ontwikkelde bij 2.000 toeren. De Deutz had een ééncilinder van
het type FL 712 en leverde 14 pk bij 2.400 toeren. De driepuntshef was voor de D15 een optie.

Een transporteur van Miedema sierde de voorplaat van het meinummer
van 1959. Het Friese constructiebedrijf had ook de foto gemaakt. De inen uitschuifbare versie van die Mietra stond in de rubriek nieuwe werktuigen. In het commentaar trok ir. J. Crucq de conclusie dat de nieuwe
werktuigenbeurs in Amsterdam de beurs in Utrecht ten grave droeg.
Tekst: Henk Beunk
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