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Winterklaar maken van machines op de golfbaan
Et>n mo('hln t> dil' In hel bl'gln vnn hel f'lzoen proble('mlnos Vdn <;tart gaal is
mrestoJil'l'n marhinl• die met " llefd('* In ziJn wint er ldap
lle l naar b<'horen "opbt>rgen"
is van nucl.ml ht>lang voor hc>l
dc~gen

I~>

g<'holp('n.

\aD golfba.u~machlnes lljdl'n~
problc~('ml oo~

dl' wlnt€'rpPrlode

oçtarten tl)dl'n!i dl• hl'('lit;ch('

In hN bt>qln van het sc>llot!n l'n de lange dagen In de zomer t•n dl' herfst.

muur eo een Inlaatrooster op vloer·
hooctte voor h~t bcnnenltlten van koele,
droge lucht Lel hl rb11 wel op dat deze
opentng geen fT1UIIPI1, r,Hten ptc door·
laat Oe stoel;,tttnqPn schcJnen een aan·
treH.cnmkrarht op d bt IJ te hebben om er nestrn cn ma~ Pn Oot plasuc

ronde b~rad1nq bhrkt '' gOI't.l te
~al'..en
Het IS van het groot te tx lang dat d~>
ITlc'lC.htnes schoon"'' deoog wordo;!n
opgeslag<'n Arhterqeblr ven grasdeellies
en grond houoen weltee v.tst en vecoor·
zaken rOC\tvorm1nq Achtergl'bleven
ol eresten tasten rubber rn plastres aan
Oenl h erbcJ aan V· .nar1·r b<.mden,
radcateur~langen, bt~dradtng etc
Accu' s
Het s aan te raden om accu's uit de
m<ICh1ne te nouden trjdens de Wtnteropslag Ze d•e11en dan 1n een goed
geventlieerde opslag te worden opgesla·
gen. het liefst neet op een koude vloer
0 : laa~tt> om te voorkomen dat de
accu snellet nliaadl

De losten voor arbecd en mdtenolen om
de machmes en goede ~1.1at te brengen
voor hun wtnterri-~<Jp, wegen met af
tegen de I o~ten vooc cl'paratce tiJdens
het seaocn en en h~t erg~te geval voor
dl! huur v.:tn ~n Vl'I'Vangendl IT' dun~>
D!!Ze cnvt.>StNing~~osten verdcenerczcch
óuhbel en cfw,crs tl'lug
Om deze cnvester•n'l wrcJntwoord te
flll'9en es hN belanqrlrk t•en ducdf'liJI.
wnnerplan voor elf.t> m.Jdltnr te mal<en
0 t optcmal~rt de cn1el var Jrhe d en
~ft cnzacht en dt' beonodagde malf!tlalen
en de bcrbehorendt~ l;ostC'n Door de
g<!Structureerdp op:et word1 voorl omen
dat bepaalde> z.lkt'n over ht't hoofd
worden gezcl'n
'!oor d~ type machine 111n er ucH·raald
speof•el e aandachtspunten H1ervoor es

het belangnrl< de ao.~nbevellngen Uit de
bed'eru·19s• struct•e tE' raadplegen
In de navolgende tekst worden e<:hter
algemene nchtll1nen en aanbevel•ngen
gegeven cngedeeld en groepen
Schoon, droog en koel
I pr nc•pe doet grote koud• geen
k.waad voor matenalen C)ebrul~ t cr1 de
meeste machtnes Rubber Pn pld~tt<'S zul·
len door afname van de elastiCtte•t har·
der worden Oe1e tiJdt>hrke wrctnd!'cnrg

1n het matenaal heelt echter op langer<'
te•mrjn geen Qévolqen

E;eo lotgere buctenluchtWmpMatuur heelt

.:e Is voordelen al~ het g<Jat or ~ de snelheld van cherrnsche ' edeties ,ooi~ com>sre en O;<ydatle Een onverwarmde
opslag IS dan oo! pnma geschcl..t voo• de
•vmter opsla!] Oe opsl.lg k<Jn hPt beste
ooi. nog donker C'n cfrooq ZIJt!. Door
zonhcht kunnl'n la~ t>n pl:tst•cs verlleu
ren Zonlrcht •orgt (f'Vens voor hN "v'r·

De beste oplosscng '" om de ilCCU cn een
plastiC ba~. te plaat~en en en het rek bcj
dl' lader te rellen
Het tuc.senurds opi.Hlen kan nod•g ZIJ"
t•rdens een zeer ko Jde pNcode HP.~ zuur
n de «'I heeft namelir~ een hogt>r
vn"~punt cn gelc~den tol.'l.tand Een accu
Zill zcdlzelf na verloop vdn tiJd ontladen
waardoor het vrcespuntLover ~ an dalen
dat het zuur twvrtE'~t l lrt'rrloor kan de
ol<:CU cnwendcq besch.ld•gen

oudNen" van rubbPr t•n plastces
Om oxydat • 11 voor~omt'll d1ent de
opslag drOOÇJ te 1irn Vocht I ah componenten en marhcneframes bcnnendnn·
gen en voor toekomstcq• problemen

Wielen, banden en remmen
.,J• 'l~~lag ~ ht>l belanqnJI dèt de
banden de JUl\Ie sparmii•Q hr bben Een
gOl'de bc1nd ht>elt hceraan voldoende en
zal zonder problemen vom I ngere tcjd
bJ lage temperaturl'n kunnen •wrden

201gen
vocht en een opslagrucrnte kan door een
groot aantal zalen verooczaa>.t WOfden
Zo zal een betonnen vloer biJ een 11 nl e
verlageng van de bultenl uchtternperc~tuur
di!ze temperatuur ncet dcrekt aannemen
Ook :.-a o:>r v' .cht ontstaan tndcen de
aangrezende rucmte verwarmCJ wordL
alles ~ anproblemen opleveren rnd:en
er geen QoedP venuiatie n d opslag·
rucmte bestaat Het opeMetten van een
raam kan h1erb11 helpen. en c d·Pn à:
neet moqelcrl· cs, kunnen twee ventclaueOpt'll•ngen Lilt~ om ~t bcerlen, (H'Il hoog lil

Tcjdens hN wenteronderhoud d•P:-ren de
banden te worden geenspeeteNd op
grote beschad•g1ngen let voorat op de
bcnnelllllde daar deze 111dens het
se zoen rcet ZIChtbaar zcrn
Van alle wcelen dienen, cndcen aanweZJg,
de w•ell<~gers te worden gecnspeoeerd
op grote beSI hadcgcngen Let vooral op
de b1nnenz1Jde daar dezt> trrdens het
zoen n1et ZIChtbaar zc1n
AftKinkel jk. var de to •passu'lg zat het
nodcg Zllll delt· opnieuw cn I(' vt'tten 01
te vei'V.JfiQ~n H"l opn1~uw cnvctten v061

D••

opgesl~gcn

se•·
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oo regelmattQ worden vervangen
AlnankeltJk van het typl' milch1na. di~el
of benttne, d11"nt dL olte versrh1llende
verv\Jihngen t( kunnen opnemen
Het Amer l:aanse Pt>troleum lnst•tutt>
(API) heelt een sy~IPC1'11 ontwikkeld
wa<Hb•Jiyp~ oiiP en dt' kwahtrtt worát
weergeo<'ven m lt tiPI'\ Voor tJenzmemotoren wordt de tt>rm S (V·IIl Spdri:J
qebrlH~t Voor tlt~r.olrnol orrn IS d•l eNI
C (van Compr~s1on tClntllon) ~zeS of
C wordt of>IIO!gd door c.>en tweede let·
ter. zoals ee" G ol H Deze letter ()f't'h
ild:J dat hN voldoet aan de la.mte 1ndus·
uit! l' !>t.tnda ~rd en tevens voldoet ddO
\'Of!ge !>tandaard· Zo IS <>en H-ohe van
een hogere spl'CifiCa\le dan de G-<:~he

zal

-~Ql.~omen"

VeNang oo~ het lilter

lntJien de mach1ne "'' het olie veNersl'n
wordt opg!!Siélgen vuor d • WlntPr IS het
va 1 belang dJt d• mathmr OI) bcdnJS·
l*'mperatuw wordt qrbrad11 titerdoor IS
mPn ervan v('rzel.erd ddt éllle delen Z•Jn
~tOOfliCn van l'en ol•( co.Jtmg voordat
deze wordl tllqe> 'PI MN betrl•l.~ •n!l tot
!>meeumddel••n CJC'Idt hrl/1-'lld••
!>meer .tlle punwn aan dl' m.:Jdune ooor
\'OOrdat de ma<111ne In op~ldg WOtOl
gilPlaatst

machine wordt wegge7et, om all~ del n
1n het ~oefsysteem tl voorzten van een
coatnn

Koelsysteem
•o
.Jterg•·k<Y>Idr motortm •~ het van
bcl.1ng dat t et ~yste('m geregeld wordt
voorz~tm

Vdn 'vers· koelvloe•stof, b 1

Voor luchtge~oeld" motoren IS de nood·
z.la\; voor het vcrwtJderen van ht'l vlieg·
Vllel voor de controle van dl contactpunten verdwenen daar de Ol'tste. •ng
nu meestal electron•!tCt verloopt
H.erdoor wordt er verder wetntg onder·
houd meer gepleegd aan luchtgel:oeldt?
motoren zoals btJV gebruikt 1n keltlng·
zagen, bosmaaoers en handgr<>enmaal·
ers
ToenOtenen ook deze motoren emge
vorm van onderhoud te ondergaan Zo
d enen Inlaatroosters te worden veiWIJ·
o.?rd en dt.> venuiator !al dan n1et als dei.>l
:.ran het vltegwteiJ te worden gere n gd
lnd en ITIOQeiiJk de IUimte achter he:
vltegWJel metlucht tPiniQen
Papierwerk
~r

\ r

d "a t Ir es tiJdens de wmter-

pcnO<I~ buucngebolll~ 11 dP op>lag stdan

lnd en ti<• motorln rru< tl'ur ~rn Af'I-SC
ol•e èlilngr.eft d,m •~ ue b\~tht!rm1nq van
de motor gebrUl~ ~ tr SD Oh!• beter Er
bestaan veel ohën Wt'lke o~ • I voor
benztne als d1esel motarm gP!tCh•• t Z•Jn
Deze ohen hebben dan ook ..-.1n dubbele
API speCihcatte zoills API·SB/CO
Nacm deze aandUlding besta.Jt nog een
aanduod1ng voor de vtsco~ttett van de
ol" btnnen het temparatuuo cere: Zo
kennen we btJV SAE 15Wd0 (een zogenaamde multl·gradeJ ot SAE30 De te

voork,.ur gr•tml!Nl met gPdiSttlle rd
\-r.ttE'f Oe veNers•nQ~Intervalfen ZIJn
mach ne afhankeliJk Meestal zal net
_~aarliJir.s veNersl'n voldoenlle ZtJn
Koelvloe~tof brwt nail~l de r:•genschap
oat net het vnespunt verlaagt oo nog
een groot aantal JnderP eigenschappen
d1e het gebrutk dJnmoedtg~>n Zo bevat
de vloel!>tof toevoegongen d1e zorgen
voor de smenng van de watt:'rpomp en
besd'let men rubberen slangen en
af dICh \Ingen.

gebru.ken ohen zo1n vastgelegd an de
tnstruuoe- en onderhoud~handiP.odtng
welke wordt lt'egPievE'!d mt•t de
m<1ch1ne 811 het vl"rvers,-.u eerst d<>
lllcKhtnC op tt•lllpi!l <~tuur brengt>n •od<Jt
de olie dunner INOrdt en daardoor beter

net os noodzal:el11~- dat een m<~ch ne tot
het normale pe1l wordt gl'Vuld nd en
deze wordt wegqt>2t?l, 1n verbano met
corrosoe Na het vullen van n euwe I oeivloeostol os het aan te bevelen de rnatot
en ge tiJd te Ialeii d1.t•11en vuordat de

nr

l, IVO$

~<;maan hetlao~t~tc, m," z»l;er met het
m nst bel,lflgrrJ~e va11 het \VIOI~nder
houd vvorde'l beQllllOPil hel Jl<lJIIef·
wer Am de h,md vdn !IIVI!t~·· za~en
dte f)P.r m,)chtne tljdc>ns het serZOCflll n
voorgevallen ('n mpt de liJ~ ten van de
omJerhoudswNkzaamheden l!Jdens de
mnto•r, IS het mogriiJI: hepaalue trend~
te VInden waarop t'Cn vl:'rvang ng~besl sstng kan worJ r afgestPmd
Eveneens kdn et:>n weldoord.lchte onoerdelentnkoop voor de aanvang van het
n eU\11/e serzoer worden opgezet aan de
hand van de élanwt>zoge voorraad en net
gebrLIIiC van bepaalde delen
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het opslaan JS van belang, h1Ndoor womt
eventueel aanwEwg vocht vi"rdrl!\ien
Controleer, ten t11de dat de wH•Ien ZIJTl
vt.'IW!Jderd. de remmen, de d1l te van de
rem·:oerlng of blok~en en vergrhJI de7e
met de fclbflcksspec:•flcillll'S Controleer
oo~;

of de bed•oln•ng IJ•1ngb;w ·~ en de
smeerdraa1punt('n

Frame, ophanging en chassis
Al~ d w•rl~>n .t•Jn qt'Clernonteud er1 de
mach•ne vt'1lig d~.> hoogte'" 1s grbr,Kht
kan de machme goed word~'n ondt-rzocht op !.CI1eurtjt ~ tn het frame, kleme
lel;kages etc Ook kunnen moellt;k
ber~l.bare draa•puntPn worden
gesmeerd Veefi!l 'ljn de smeerpunten
van de mach1ne terug te Vinden '" het
bE<J,emngs.handboek tn f1guur I IS een
voorbeeld van een smeerschema
weergegt'llen.
AandachtSpunten Zijn verder, aandrtjlassen, sna•en. kabels. brandstofle•d• 19e"
en ele<:tnsche bedrad•ng
Een hamer en een busje WD40 of andere
liChte ohe Zijn een pnma hulprn1dd~ om
haarS<heUrtjes te ontdekken Als eer~re
d<ent met de hamer zachtjes op de

de oi•E' worden gevonden l.an h•cru11
vaal; worden afgeleid waar del(' van
af>omstrg ZIJn
Alurnm•um deeltres liJn mee t 11 111 om~t•g vrtn het hw~. bron1Pn deelti• ·~ heb·
bl!n meestal te ma~l'fl mN hJtdt.:· ·n binnen een tram•n s•.ot llodb 1ynchrornesh
nngcn), Slcldl kom I n1r•estal v!ln df!
lagers
Brandstof symem
Ooo• (~ vu .hcrpll19f'l1 1n dP rl'gr.lge·
vmg rondom u•tlillltnassen emt~Sies zr1n
de brancf~toflen door elP lijd heen aangepast Bt•nzme 1s voo111l!n van chem•caMn welke de hoeveflht-<d zuurstof 10 d~è

Aandrijflijn van de machine
Tege ~ E:rt11d met de controle van het

chasSis kan de aandnjfhjn worden
gecontroleerd Als de machme ,; voorven van een drfferent1eel d1ent oo even·
tuefe olielek kagP te worden g~o,et
B•J het verve~n van de ohe van het drt~
lerentlel'l dtent deze> ohe te worden
gecontO\eetd Op cfp oliii'IW€'l19hCid van
water en ljZertJeciiJC!i Als er deelqes m

ar• .S, 111'1'

onslagmethad te pr.·fereren 1S Zie
voor de gehrutk.er!>ho~nd!L•~tj,ng

her·

Smeermiddelen, oliën

"e'l • •tt 'lllr orontb<'eriiJI om
bewegende delen vnJ van elk.aar oi
1nd1en n•et mogelijk, met zo wetmg
tnogi'fiJI weer~tand te l.rten bew<'9l''1

-

-·~

---

.._.,_

__)~.~~fi---

chaSSISdclt>n te wordl'n getik l op zoel.
naar afwtJl ende gêltllllPn Al• t11ermee
geen opvallendt> .tala•n 111n w.1<1r te
nemen l:an het v:Jiql'nde worden grpro·
beefd Spult eer l.t~!'Jjl lichte ol•l' op de
chassi5delcn, t<~ h1cr meerdere malen op
met de hamer en lrhll dr. olie d,l.trna van
de cha~~tsdelen ,,floprn Cll dtoçel'! Na
\<-erloop van trjd wordl•n haarscheurtJes
vchtbaar als dunne hJiliJPS ohe

Als er roet wordt gevonden •iln de
onó{!lZIJde kan d•'le wordcr> hOOn
ge~teld en behc~ndeld Er b1!5lililn
hiCrvoor chemtSChP mtddelen. welke de
oxyda ue 11eutrai&Sei ·rt Na h<•t aanluengen en drogen 1:.1" eE<n laklaag worden
aangebrac:ht zonder 11e1 nsrco dat de
roest verder k.rutpt

{'ventuele vlokvormmiJ (diesel) Voor d<e.
setsystemen •s het echtr1 met aan te
rar1en het systl'(.'m zonder brand~ taf te
laten oveiWmtNen 111 V{'rband met de
vete precrslcdf)fen wvll r 111 het bmnd·
stofsy,.teem aanwt'11g 'IJr Afl1<1nkeltJk
van het tvJ.l(! m1• h1nE tn de gebru1kte
brandstol/,,1 hl't du~ VPt'>ch•llen well c
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brandstol verhogen om daarme<> de ver·
brand1119 te verbeteren . Dseselrs aangepast aan de u•tstoot van zwavel en
z-.·.a•~: metalen. De fabnkanten van
motoren hebben gemengde gevoelens
met betre~.bng tot de eflecten van deze
brandstoffl•n lp PIP\Pntdtii~S en oe
opslag h.ervan In prrnc•re IS het te
J,Jrerereren de mach•nL• :tondE<r brand~to:
•lOOf langNe liJd op lf! ~l<1an Dutn
vurband mt>t opnam!! van water en

s-uhemo f-plu

Een twe.."<<e, zeker n•et m•nck>r b€1angr Jl:e,
functot! van alten en vetten 1s het
oonemen en afvoeren van allerle• zaf en
\\elr.e lagers en andere oppervlailen
op langere termijn aantasten Den' hler·
brJ aan metaaldeeltjes. water en vwl.
All~ verbrandingsmotoren, zowel dieselals benzmetypen. dumpen constant
\<Cibrand1ng~r~ ten 1n de oi<E> tiJdens h••t
draalen DczP wo1dt h•e•door EKhrer op
ldnge•e tNm oa"9• tast Pn moet dan
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