De tien topstukken uit onze collectie
1. INTERNATIONAL 8-16 JUNIOR uit 1922
Dit is de oudste tractor uit onze collectie.
We hebben deze tractor uit Canada geïmporteerd en na de motorische revisie de tractor
gerestaureerd. De tractor wordt aangedreven via een ketting en heeft kleine ijzeren voorwielen en
brede ijzeren achterwielen. Hier waren oorspronkelijk grote ijzeren kammen op gemonteerd, voor
meer draagvlak op de akker. Wij hebben deze verwijderd omdat dit te veel plaats innam. De motor
heeft 4 cilinders en loopt op kerosine, dat is een soort benzine. De tractor heeft drie versnellingen
vooruit en één achteruit. Het vermogen is 8 PK aan de trekhaak en 16 PK aan de riemschijf. De
productie begon in 1917 in Chicago als opvolging van de 8-16 Mogul tractor en duurde tot 1922.
Deze tractor is dus één van de laatste exemplaren van dit model. Nieuw was ook de schuin aflopende
motorkap, voor meer zicht op het werk.

De International Junior tussen andere senioren.
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2. FARMALL M gebouwd in Doncaster Engeland in 1952
Dit was de eerste tractor die wij, in 1981, voor onze verzameling hebben aangeschaft. We kochten de
tractor van een boer in Nieuwveen, samen met een sloper voor de onderdelen en twee grote vaten
van 200 liter petroleum. Alles samen voor de som van 800,00 gulden. Later werden de prijzen van
oldtimer tractoren aanzienlijk hoger.
De tractor start op benzine en gaat dan over op petroleum. Deze brandstof werd in Engeland veel
gebruikt in de landbouw, waarschijnlijk omdat er voor landbouwgebruik gunstige accijns (belasting)
werd toegepast. Het vermogen van de tractor is 52 PK en hij heeft vijf versnellingen vooruit en één
achteruit. Later werd het type BM genoemd. De B staat voor Brittannië (is Engeland).

Tijdens de werkzaamheden op het bedrijf.
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3. INTERNATIONAL T 20 RUPSTRACTOR uit 1932
Dit type tractor is de eerste tractor die in 1939 op ons bedrijf werd aangeschaft. Het was tevens de
eerste tractor uit het hele dorp, wat destijds voor veel opzien baarde. De tractor werd aangeschaft
samen met een collega landbouwer. De originele nota uit 1939 hangt nog aan de tractor, compleet
met de kwitantiezegel. Later werd er door brandstof gebrek in de oorlog een kolenvergasser
opgebouwd. Informatie van de dealer en de nota voor deze vergasser zijn ook bij de tractor te zien.
De reden dat er voor een rupstractor werd gekozen, lag in het feit dat de ijzeren wielen te diep weg
zakken in de drassige Hollandse bodem. Daarom werden er van hetzelfde type motor twee versies
gemaakt. De T staat voor Track (is rups). Voor de wieltractor was het type aanduiding F20. Van dit
motortype zijn er wereldwijd in de periode van 1921 tot 1940 de meeste tractoren verkocht.

De eerste aangeschafte tractor op ons bedrijf
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4. INTERNATIONAL 10-20 uit 1926
Deze tractor is ook wereldwijd een van de meest verkochte types uit zijn tijd. De reden was dat de
motor was uitgerust met het beroemde door Deering uitgevonden crankshaft zuiger en bussen
systeem. Voor die tijd een revolutionaire uitvinding die erg bedrijfszeker was. Alle typen motoren van
Mc. Cormick- Deering en International tractoren waren van deze techniek voorzien. Dat verklaart ook
het grote succes van deze tractoren in die tijd. De tractoren hadden verschillende type aanduidingen,
afhankelijk van het vermogen van de motor. De motor start op benzine en gaat dan over op
petroleum. Deze tractor heeft luchtbanden, welke optioneel leverbaar waren. De standaard
uitvoering was met ijzeren wielen.

De 10-20 Mc Cormick-Deering vlak na de restauratie op het erf
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5. INTERNATIONAL O – 12 BOOMGAARDTRACTOR uit 1934
De O bij de typeaanduiding is van Orchard (boomgaard). Deze tractor heeft een smalle wielbasis,
waardoor er gemakkelijk mee tussen de bomen kan worden gereden. Soms waren de tractoren
uitgerust met grote schermen over de achterwielen, zodat de takken van de bomen niet tussen de
wielen konden komen.
De tractor is in Amerika gebouwd en loopt op benzine. De tractor is gebruikt in voormalig OostDuitsland. Dit valt op te maken uit boekjes die bij de tractor aanwezig zijn. Hierin staan stempels uit
1939 met hakenkruisen.
Na de val van de muur gingen Nederlandse handelaren in oude tractoren met gebruikte kleine
westerse tractoren naar het Oostblok en ruilden deze tractoren met de oldtimer tractoren van de
boeren daar. Deze waren heel blij met een in hun ogen heel moderne tractor. Zo zijn er heel veel
oldtimer tractoren vanuit het Oostblok naar het Westen gekomen. De tractor is uitgerust met een 20
PK benzinemotor, heeft vier cilinders en drie versnellingen vooruit en één achteruit.

De 0-12 met de op een show gewonnen trofee
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6. INTERNATIONAL 1455 XL A GROOTSTE IN NEUß GEMAAKTE
TRACTOR
Deze sterke tractor was de populairste tractor bij alle loonwerkers in heel Europa. Gemaakt in de
International Harvester fabriek te Neuß in Duitsland van 1981 tot 1996. Deze tractor heeft eerst
10.000 uur op een veehouderij bedrijf in Denemarken gewerkt en heeft toen in Polen op een groot
akkerbouw bedrijf in een half jaar meer dan 1000 uur continu geploegd met verschillende
chauffeurs. Helaas waren deze niet allemaal even bekwaam en is daar door de achterbrug kapot
gegaan. Dat was de reden dat wij deze tractor voor een aantrekkelijke prijs konden kopen. De
achterbrug werkt niet meer, maar gelukkig is dat voor het museum geen belemmering. De
frontgewichten aan de voorkant van de tractor dienen als contragewicht. Dat voorkomt dat de
tractor bij zwaar werk gaat steigeren. (is omhoogkomen van de voorwielen met kans op omslaan).
Aan de achterkant zien we verschillende hydraulische aansluitingen, waarmee de aangekoppelde
machines worden bediend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. (zie foto met uitleg
aansluitingen werktuigen aan tractor) Het bouwjaar van deze tractor is 1983, dat was nog in het
International tijdperk, dus nog met de rode XL cabine. Vanaf einde 1985, toen Tenneco de
International fabrieken heeft overgenomen werd het CASE- International en werden de cabines
zwart. In totaal zijn er 7.621 van deze tractors gebouwd. A staat voor Allrad, wat inhoudt dat de
trekker op alle vier de wielen aangedreven wordt.

De 1455 XL A met frontgewichten na de restauratie
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7. INTERNATIONAL 3588 GROOTSTE TRACTOREN DIE IN AMERIKA
ZIJN GEMAAKT
Deze supertractor is de grootste tractor die International in serie heeft gebouwd. Er zijn drie types:
De 3388 met 130 PK, de 3588 met 150 PK en de 3788 met 170 PK. Het bouwjaar van onze tractor is
1979. Normaal is de 3388 uigerust met een centrifugaal brandstofpomp. In onze tractor is een
lijnbrandstofpomp geplaatst, welke 20 PK meer vermogen levert. De tractor kan zowel met 2-wheel
drive als met 4-wheel drive werken. Daarom staat er 2+2 op de motorkap. Deze motorkap is heel
lang en uitschuifbaar om bij onderhoud makkelijk bij de motor te kunnen. Door de lange neus heeft
hij de bijnaam SNOOPY. Ook is er door de lange neus een heel grote draaicirkel nodig om te keren.
Daarom is deze tractor in de Knick- uitvoering gemaakt. Voor de cabine is een harmonica verbinding
gemaakt, waardoor er, ondanks de lengte van de tractor, toch goed gemanoeuvreerd kan worden.
Dit type tractor is gemaakt van 1976 tot 1982 en was een revolutie in Amerika onder de tot dan toe
op de markt gebrachte grote tractoren. Wij hebben de tractor zelf uit Amerika geïmporteerd en op
ons bedrijf gebruikt om de stalmest met een cultivator en aangebouwde messenegge direct onder de
grond te werken. (Was verplicht, deed je het niet dan riskeerde je een hoge boete).

De international 3588 in ons land aan het werk.

7
Stichting Molenaars Oude Tractoren Collectie 2014

8. INTERNATIONAL 845 XL A
Deze tractor hebben wij in 1981 nieuw op het bedrijf aangeschaft. De tractor is nog steeds in gebruik.
In Duitsland is deze tractor als 844 XL op de markt gebracht, maar in Nederland was had deze tractor
het type 845 XL. De A betekent Allrad of 4- wiel aangedreven. In totaal zijn van deze populaire
tractor 11.204 stuks gebouwd vanaf 1981 tot 1990. Deze tractor was zowel met als zonder
voorwielaandrijving leverbaar. De motor is van het type IHC D -268 met directe inspuiting. Het aantal
cilinders is vier, vermogen 80 PK. Zestien versnellingen vooruit en acht achteruit.

De 845 XL in de Tas (is de voormalige landbouwvoorraadschuur). Op de achtergrond een Mc Cormick
stalmestverspreider.

Detailopname van bevestiging van landbouwwerktuig bij de 845 XL.
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9. MC.CORMICK FARMALL FG gebouwd te Duitsland in 1950
Deze tractor was de eerste tractor met wielen die op het bedrijf werd aangeschaft. De eerste tractor
op het bedrijf had namelijk rupsen. In 1950 waren de luchtbanden met hoge profielen in de handel
zodat je hier goed mee op het land kon werken. De FG was een Amerikaans ontwerp maar werd
vanaf 1939 ook in Duitsland gemaakt. Vanaf 1950 werd het model in de z.g. Stromlinienuitvoering op
de markt gebracht. Het model werd als het ware opgepimpt met een rond gebogen grill en speciale
lampsteunen. De stuurstang liep nog wel over de motorkap. Tot 1949 waren deze Duitse tractoren
nog in de grijze kleur en zonder de grill, het stuurhuis was zichtbaar aan de voorkant. Het totale
aantal van zowel de grijze als de rode tractoren van dit in Duitsland gebouwde type vanaf 1939 was
1.543 stuks. In de oorlog werden er bijna geen tractoren gebouwd. De motor is een 4-takt petroleum
IHC motor. Het aantal cilinders is vier, het aantal versnellingen vier vooruit en één achteruit en het
vermogen is 20 PK. Van dit type FG zijn in Duitsland van 1940 tot 1951 in totaal 1543 stuks gebouwd.

Deze tractor was de eerste wieltractor op het bedrijf.
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10. FARMALL D - 212 gebouwd te Duitsland in 1957
Deze tractor is de kleinste tractor die in Neuß is gemaakt. Werd zowel op veehouderij als akkerbouw
bedrijven ingezet, vandaar de naam FARMALL, wat alle soorten boerderijen betekent. Dit type is van
1956 tot 1959 gemaakt met in totaal 3.602 stuks. Dit model laat zien dat er in Neuß heel veel
verschillende typen tractoren zijn gemaakt. Zowel heel klein als heel groot. Deze kleine tractor heeft
twee cilinders en een vermogen van 12 PK. Dat is ook uit de type aanduiding op te maken, 2 voor
cilinders en 12 voor PK. De motor is een IHC DD -66 4-takt dieselmotor. Het aantal versnellingen is
zes, met één precisie kruipuitvoering. Hierdoor kon er heel langzaam mee worden gereden,
bijvoorbeeld met een schoffelraam. Voor kleine bedrijven was deze tractor een uitkomst, omdat veel
handwerk op het land nu met de tractor kon worden gedaan.
De tractor is de kleinste uit de D - serie, welke liep van D - 212 tot en met D - 514. De serie is gemaakt
van 1956 tot en met 1965. In totaal zijn er van de D - serie 133.268 stuks gebouwd. Bij de laatste
twee modellen zakte de productie erg in. Van de D - 324, het topmodel, zijn er tussen 1956 en 1962
wel 24.490 stuks geproduceerd.

De kleinste tractor ooit in Neuß gemaakt. De D-212 is de kleinste van de International D-serie. De grootste
tractor die in Neuß is gemaakt is de International 1455 XL A.
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Achteraanzicht van de aansluitingen voor
werktuigen aan de tractor en de hefinrichting

Op deze foto zijn de slangen met snelkoppelingen (oranje pijl) voor aansluiting op de
landbouwwerktuigen door middel van de topstang (gele pijl) goed te zien. Door het raampje achter
de zitting kunnen deze vanaf de tractor bediend worden.
Ook de hefarmen van de hefinrichting (lichtblauwe pijlen) zijn goed te zien.
Hierop is het zogenaamde krentenbrood (groene pijl), de grijze stang met gaten, waarmee
werktuigen worden vastgezet, duidelijk zichtbaar.
Op deze foto hangen aan dit krentenbrood extra wielgewichten (donkerblauwe pijl). Deze dienen bij
heel zwaar werk als contragewicht voor de voorlader.
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Doorsnede van een Farmall tractor
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