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Opgeruimd staat netter
Akkerbouwer en constructeur Jaap Frederiks bedacht de Oilsaver,
een simpel maar doeltreffend kastje dat je op machines monteert om
smerige ventielen en olievlekken op de vloer te voorkomen.

O

m afgekoppelde hydrauliek
aansluitingen van een machine
op te bergen, kun je kiezen voor
de Oilsaver, een product van
Hollandse bodem. De Oilsaver is een uiterst
eenvoudig kastje dat je aan een machine mon
teert. Boven de dissel van een kieper bijvoor
beeld. De Oilsaver is een verzinkt-stalen lekbak
met een aftapplug. De lekbak is rechthoekig,
maar heeft een half schuine kant. Op het schuine
oppervlak zitten vijf openingen, in basis een
grote en vier kleine. Meer van deze insteek
openingen zijn op aanvraag mogelijk. De grote
opening is voor het remventiel, de overige vier
voor de hydrauliekventielen. De openingen
zijn alle voorzien van een rond kokertje dat
deels boven het schuine vlak uitsteekt. Aan de
onderkant van de kokertjes zit een dwars
profiel, recht door het midden. Die voorkomt
dat een ventiel in de olie in de lekbak valt, maar
maakt het ook mogelijk handmatig de druk
van een mannelijk ventiel te halen zonder olie
te knoeien. De ventielen hangen los in de
kokertjes, je hoeft dus niets vast te klikken of te

^

Schuin oppervlak
De insteekopeningen zitten op een schuin
oppervlak. Daardoor hang je de ventielen er
makkelijk in en kan de klep erboven.
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draaien. Nadat je slangen hebt aangesloten, doe
je het deksel dicht. Omdat de kokertjes op een
schuin oppervlak zitten, kan het deksel inrege
nen voorkomen. Het gesloten deksel ligt als het
ware op de slangen. Koppel je de machine aan,
dan doe je na het uitnemen van de ventielen,
het deksel helemaal dicht. Olie die in de lekbak
terechtkomt, kun je aftappen door een plug los
te draaien.
De Oilsaver is doeltreffend, maar met 179 euro
wel prijzig. En dan moet er nog een montage
steun voor de betreffende machine bij. Een
steun voor een Vaia-kieper bijvoorbeeld, kost
25 euro. Om de Oilsaver doelmatig te gebrui
ken, is de plek van montage niet onbelangrijk.
Tijdens aan- en afkoppelen moet de Oilsaver
immers binnen handbereik zijn. Wil je de pro
fielen in de kokertjes gebruiken om druk van
de ventielen te halen, dan moet je het kastje zo
hangen dat je er kracht op kunt uitoefenen. De
Oilsaver vervult zijn taak naar behoren. De
kokertjes hebben een net iets grotere diameter
dan de doorsnee van de ventielen. Zo plaats je
de ventielen er makkelijk in en zijn ze er ook

^

Klep dicht
Heb je de machine aangekoppeld, dan doe
je de klep dicht om te voorkomen dat er
water in de lekbak komt.

goed uit te halen. Toch hangen ze solide in de
kokertjes. Het deksel draait zwaar waardoor het
in elke stand blijft staan. ◀

Jaap Frederiks
In het Gelderse Voorst heeft Jaap
Frederiks een akkerbouwbedrijf. Op
40 hectare teelt hij onder meer mais,
aardappelen en granen. Buiten zijn
akkerbouwbedrijf ontwikkelt Frederiks
machines waarmee je betonstaal kunt
vlechten. Frederiks is dus thuis in de
metaaltechniek. Het idee van de
Oilsaver kwam voort uit de niet
gewenste olievlekken in de schuur en
op verhardingen en hydrauliekaansluitingen die niet goed zijn op te bergen
op een afgekoppelde machine en
daardoor dikwijls op een modderige
of stoffige vloer liggen.

^

Kokertjes met profielen
Kokertjes vormen de insteekopeningen.
Onderin zit een profiel die zorgt dat het
ventiel niet in de olie valt.
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