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T
oe Landbouweekblad vroeër 
eksklusief berig het oor die 
groentekarweier waarmee 
kool op ’n land in Patensie 
geoes word (“Oes van kool 
50% vinniger gemaak”, LBW 
12 Desember 2014), het die 

ontwerper en meganiese ingenieur mnr. 
Deon Both (36) van heinde en ver navrae 
gekry. Hy moes hom selfs een oggend vroeg 
uit die vere wikkel vir ’n TV-onderhoud.

Intussen het Deon hom aangesluit by 
Gamkor op Patensie, wat in die verskaffing 
van landboutoerusting spesialiseer, en saam 
met die eienaars, mnre. Kevin (52) en Con-
ray (41) van Rooyen, nuwe planne bedink. 
’n Vrugtekratlaaier (“fruit bin hauler”) het 
veral hul belangstelling geprikkel. 

Gewoonlik word drie trekkers en ses bak-
waens per plukspan benodig om ’n sitrusoes 
uit die boorde te kry. Met dié laaier word 
die leë kratte vooraf op sekere punte in die 
boord neergesit waarin die plukkers die 
vrugte plaas. Die vol kratte (vier op ’n slag) 
word dan met één werktuig en één trekker na 
bepaalde punte in die boord gery voordat die 
kratte met vurkhysers op vragmotors gelaai 
en na die pakhuis aangery word. 

EENVOUDIGER EN DUURSAMER
Conray sê hoewel soortgelyke werktuie in 
die Wes-Kaap vervaardig word en veral in 
die Sondagsriviervallei gewild is, kon hulle 
nie daarin slaag om die agentskap te kry nie. 

“Dit is toe dat ons besluit het om Deon 
nader te hark om die ‘krokodil’ te ontwerp. 
Ons uitgangspunt was dat dit eenvoudiger, 
maar ook duursamer as die bestaande model-
le moes wees. Die belangrikste verandering 
was om die werktuig vóór pleks van ágter die 
trekker te haak. Dit maak dit makliker vir 
die trekkerdrywer om te sien waar openinge 
onder die kratte is waar die vurk ingesteek 
moet word om die krat met behulp van twee 
kettings in te trek. 

 PLAASINLIGTING 

LIGGING: Patensie, Oos-Kaap

 KORTOM 

■  ’n Vrugtekratlaaier wat voor aan ’n 
trekker gemonteer word, kan vier kratte 
op ’n slag hanteer. 

■  Dit werk ewe goed vir sitrus en appels.

■  Die gebruik van die stelsel kan ook 
help om olieselbeskadiging by sekere 
sitruskultivars te bekamp.

 LBW VRA . . . 

MNR. CONRAY VAN ROOYEN 

HOE LANK IS GAMKOR AL  
IN BEDRYF?
Sedert 1993, toe my pa oorlede is. Hy het 
dit voorheen as ’n eenmansaak bedryf.

HOE GAAN DIT MET DIE LANDBOU IN 
DIE GAMTOOS? 
Baie goed. Trekkerverkope is lewendig. 
Moontlik is dit die jonger geslag wat 
eerder nuwe as gebruikte trekkers verkies. 
Boere meganiseer ook al hoe meer. 

HOE VER STREK JULLE 
BEDIENINGSGEBIED?
Van die Storms- tot die Van 
Standensrivier.

VOER JULLE NOG ANDER PLANNE  
IN DIE MOU? 
Ja, ons koppe dink in die rigting van ’n 
sitrusplatform. 

Sitrusoes makliker 
gemaak met ‘krokodil’ 
’n Werktuig waarmee tot vier kratte sitrus in ’n japtrap in 
boorde gelaai kan word, het meer voordele as net die spoed 
waarteen dit gedoen word. Dit hou die plukkers gelukkig en 
verseker ook in die geval van sekere sitruskultivars ’n oes 
van ’n beter gehalte, sê die ontwerpers.

Pleks van dubbelwiele (4) is die krokodil 
met enkelwiele (2) toegerus, waarvan die 
bande glystuur- (“skid steer”) bande is. Die 
as is ontwerp om ’n gewig van tot 3 ton te 
dra. Die gewig van vier kratte vol vrugte is 
egter minder as 2 ton. 

Die haak van die “krokodil” is van ’n 
oog-en-pentipe na ’n dubbele balhaaktipe 
verander. Dit verseker dat daar geen spe-
ling tussen die trekker en die werktuig is 
nie. Die spoed van die hidrouliese motor is 
ook verminder. Dit verseker dat die kratte 
wat met die swaardienskettings ingekatrol 
word, ’n egaliger aksie maak en groter be-
skerming aan die plastiekkratvloere bied. As 
in ag geneem word dat ’n krat vol vrugte 
sowat 450 kg weeg, maak dit sin om nie die 
plastiekkratte te hardhandig te hanteer nie. 

OLIESELSKADE VERMINDER
Kevin sê die voordeel van die kratlaaier is 
dat die plukkers nie meer hoef te wag vir 
die bakwaens wat volgemaak word voor dit 
met die trekkers weggery word nie. Vrugte 
wat natgedou is, kan ook in die kratte gelos 
word totdat dit afgedroog het. In die geval 
van sekere sagtesitruskultivars is dit in elk 
geval wenslik om die vrugte ’n tyd lank in 
die kratte te hou voor dit uitgery word. Dit 
help om olieselskade te verminder. 

Omdat die krokodil 7 m lank is en die trek-
ker met die vier kratte wanneer dit opgelaai 
is, agteruit moet beweeg om die vrugte af te 
laai, word aanbeveel dat die trekkerbestuur-

 BOER MET ’N PLAN 

Nog ’n inskrywing in ons 
kompetisie vir boereplanne 
en -patente wat werk. ’n 
Wenner word elke maand 
aangewys en hy of sy wen 
’n kontantprys van R1 000.
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Landbou.com/video-ikoon
Kyk ook na ’n video van die 
krokodil by www.landbou.com/
video.

•

1. Die “krokodil” met vier vol kratte sitrus. 

2. Die werktuig van bo af gesien. Die twee 
wiele se hoogte kan onafhanklik beheer 
word. Dit verseker dat die oes maklik uit 
boorde wat teen ’n helling geleë is, uit-
gery kan word en die kratte nie afval nie.

3. Die voorhaak wanneer die werktuig 
gekoppel is. 

4. Die unieke haak in die vervoermodus.

5. Die vervaardigers van die werktuig 
beoog om die hidrouliese toerusting van 
die prototipe wat nou op die trekker ge-
monteer is, na die  bakruimte (6) te ver- 
skuif. Dit sal die koppeling en werking 
van die ‘krokodil’ vergemaklik.  

7.  Die 50 mm-swaardiensketting 
waarmee die kratte ingehys word. Dit 
loop oor ’n plastiekglybaan wat gladde 
werkverrigting verseker.

der opleiding ontvang. 
Die prototipe, wat net meer as ’n maand 

gelede voltooi is, is reeds verskeie kere in 
boorde getoets om vas te stel watter verbete-
rings nog aangebring kan word voordat hulle 
dit begin bemark. “Waar die krokodil nou 
hidroulies van die trekker af beheer word, 
beoog ons om dit elektries-hidroulies te maak 
en die toerusting in die voorkas van die kro-
kodil in te bou.”

Ander aanpassings is om dit vir houtkrat-

te toeganklik te maak en ook smaller om 
voorsiening vir boorde met ’n rywydte van 
4,6 m te maak. 

Dit word nie aanbeveel om lang afstande 
met die werktuig af te lê nie. Die ideaal sou 
wees om sentrale versamelpunte (sement-
blaaie) wat nie verder as 500 m van mekaar 
is, in die boorde aan te bring, sê Deon. 

Die Van Rooyen-broers sê hoewel hulle 
op die sitrusmark toegespits is, kan die kro-
kodil ook in die appel- en groentebedryf 

 Van links is die broers mnre. Kevin en Conray 
van Rooyen en Deon Both.

aangewend word. Hulle beraam dat die kro-
kodil wanneer dit in produksie kom, teen 
sowat R100 000 bemark sal word. 

NAVRAE: Mnr. Conray van Rooyen, sel 082 561 
7456; tel. 042 283 0422; e-pos vanrooyenk@
telkomsa.net; mnr. Deon Both 072 687 8050. 

WEN  

R1 000 MET 

JOU BOERE

PLAN!

Die voordeel is plukkers hoef nie meer te wag vir die 
bakwaens wat volgemaak moet word nie.

http://www.landbou.com/video
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