uit de groene praktijk

Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop De Groene Praktijk (www.degroenepraktijk.nl, Biddinghuizen). M.m.v. Stephan van Tilborg, Roy Bosmans en Hans Rensen, IMpact uit Kampen

Vetspuitje snel gevuld

1

2

Demonteren vetspuitje

Pompgedeelte loshalen

Pak het vetspuitje stevig beet en trek aan de kleine rode ring,
zodat het pompje loskomt.

Let op dat u het veertje van het pompje ook uit de vetspuit haalt
en het veertje niet kwijtraakt.
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Rode dop loshalen

Vullen met vetspuit (of vettube)

Haal de grote rode dop van het vetreservoir. Nu kunt u de rode
zuiger in het vetspuitje zien. Deze zuiger zorgt ervoor dat er geen
lucht wordt aangezogen tijdens het smeren van het naaldlager.

Houd de vetspuit stevig tegen de smalle opening (waar het pompje zat) van het vetspuitje. Pomp er zoveel vet in totdat de zuiger
weer bijna bovenaan het vetreservoir staat (zie grote foto op de
linkerpagina).
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Monteren vetspuitje

Ontluchten vetspuitje

Monteer de grote rode dop achterop de pomp. Duw het pompje
weer in de vetspuit en druk de kleine rode ring aan tot die vastklikt.

De eerste paar keer pompen kan erg licht gaan. Dan zit er nog
wat lucht in de vetpomp die er eerst uitgepompt moet worden.
Als u weerstand voelt, wordt er weer vet gepompt.

Het vullen van een vetspuitje voor de motorzaag kan zo’n kliederboel worden
dat werknemers het vetspuitje maar helemaal niet meer gebruiken.
Er is een handigheidje om de vetspuit snel en zonder ‘gesmeer’ te vullen.

I
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n het vorige nummer van Tuin en Park
Techniek (nr. 8 van 2009) hebben we
uitgelegd hoe en waarom u het naaldlager van de koppelingstrommel bij
Husqvarna motorzagen wekelijks moet
smeren (zie tekening). Als u het vetspuitje via
de rode dop aan de achterkant probeert te
vullen, wordt het een smeerboel waarbij er
veel lucht onder de rode zuiger komt. Door
de lucht gaat het vetpompje haperen bij het
smeren van het naaldlager. Het handigheidje

uit de groene praktijk is juist om via de
smalle voorkant, het pompje, het vetspuitje
te vullen. Dit kan met de vettube die bij de
motorzaag wordt geleverd, maar het kan
ook met de grote vetspuit die voor trekkers
en andere machines wordt gebruikt.
Voor het naaldlager kunt u gewoon lagervet
gebruiken. Het speciale vet voor de haakse
overbrenging van de bosmaaier is niet
bedoeld voor het naaldlager van een motorzaag.
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