Loog Landaal petroleum vergasser uit 1899
Deze motor is gefabriceerd door Loog Landaal, later de Apeldoornse
Machinefabriek en
staat bekend als de
oudst bekende door
Loog Landaal
gemaakte motor.
In 1899 is deze motor geplaatst in de dorsvoorziening van het
Woldhuis in Apeldoorn. Deze dorsvoorziening was een centrale plek
waar het graan werd gedorst voor graanboeren uit de buurt. Het
Woldhuis en dorsvoorziening is aangewezen als Gemeentelijk
Monument voor de gemeente Apeldoorn. De vier witte gebouwtjes
was de plek waar het graan werd gedorst.
De volgende foto’s zijn gemaakt in 1995 toen Sjoerd, Jacob en
Wiebren de motor hebben ontmanteld wat een hele operatie is
geweest. Getuige de video is deze operatie zeer de moeite waard
geweest.

Loog Landaal petroleum gasifier from 1899
This engine was manufactured by Loog Landaal, later the Apeldoorn
Machinefabriek and is
known as the oldest
known engine made
by Loog Landaal.

In 1899 this engine was placed in the threshing facility of the Woldhuis
in Apeldoorn. This threshing
facility was a central place where
the grain was threshed for local
grain farmers. The Woldhuis and
threshing facility has been
designated as a Municipal
Monument for the municipality
of Apeldoorn. The four white
buildings were the place where
the grain was threshed.

The following pictures were
taken in 1995 when Sjoerd,
Jacob and Wiebren dismantled
the engine which was quite an
operation. Judging by the video,
this operation has been very
worthwhile.

Pluklijst Loog Landaal

Het Woldhuis, nu een gemeentelijk
monument van de gemeente Apeldoorn.
De dorsvoorziening is onderdeel van dit
monument
De dorsvoorziening. Het opmerkelijk
complexje genoemd op blad 4 van
gemeentelijk monument document
De bediener van de LoogLandaal in de
dorsschuur vanaf 1899 tot 1928, dhr. Peter
Prijs
Catalogus van de Apeldoornsche
Machinefabriek v.h. Loog Landaal –
Apeldoorn Zuiggasmotoren
Krantenartikel uit Holderts Polytechnisch
Tijdschrift 19 augustus 1908 over
Zuiggasmotoren uit Apeldoorn
Operatie ontmanteling en ophalen van de
Looglandaal motor uit Apeldoorn naar ons
museum in beeld.

