Haspelonderhoud:

Vijf controlepunten
in beeld gebracht
In de werkplaats van land- en tuinbouwmachine leverancier Kraakman in
’t Zand staan drie haspels. Buiten staan er nog drie en in de opslag ook nog twee.
Voor bollentelers met voorjaarsgewassen die de haspel dit jaar niet meer nodig
hebben, is dit een mooie tijd voor onderhoud.
Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: René Faas
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1 Kanon
De kopeindesproeier wordt net als het waterkanon nagekeken. Ook al draait
deze maar een half uur per beregening, hij werkt hetzelfde als het grote kanon
en heeft dezelfde controle nodig. “Het is ijzer en water. Water bij ijzer kan
roest veroorzaken”, zegt Kooistra. Daarom controleren we of de waterafdichting nog goed is.” Water in de lagers kan een probleem zijn. “Daardoor
kan de sproeier zwaar draaien en komt hij tijdens het werk stil te staan.” De
monteur kijkt of de lagers nog soepel genoeg zijn en smeert deze.
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eer dan driehonderd beregeningshaspels zijn in onderhoud bij Kraakman in ‘t Zand. Daarom sleutelen er
jaarrond twee tot drie monteurs alleen
maar aan haspels. In het beregeningsseizoen zijn
dat er een paar meer. Een van de haspelmonteurs
is Ralph van Gils. Hij werkt aan een Faber-haspel
van de Nederlandse fabrikant AP Machinebouw.
Als dealer kan Kraakman deze haspels leveren en
onderhouden. Gaat er iets stuk op het land, dan
komt Van Gils of een collega het ter plekke maken.
“In het beregeningsseizoen werken we in ploegendienst. Haspels draaien namelijk vaak ’s nachts
als het windstil is. En in het weekend worden ze
ook ingezet. De haspel moet het wel doen. Daarom
komen we hem meteen maken.”
Om te voorkomen dat de haspel stuk gaat net wanneer hij nodig is, is onderhoud van belang. Reinder
Kooistra, verkoper bij Kraakman, laat weten dat het
belang van onderhoud aan haspels wel eens onderschat wordt. “Doe je het niet, dan is het een recept
voor defecten.” Een haspel wordt volgens de verkoper snel 20 uur per dag ingezet. “Dan lopen de
draaiuren snel op. In het halve jaar dat hij gebruikt
wordt, maakt een haspel soms meer draaiuren dan
een trekker in een jaar.” Afgelopen seizoen zijn
haspels meer dan normaal ingezet. Kooistra legt uit
dat in een normaal seizoen een haspel zo’n 600 uur
draait. “Dit jaar was dat zo’n 1.000 uur. Bijna een
verdubbeling. In 2019 was dat ook al het geval.”
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4 Doorsmeren
centrale as
Zolang de haspel aan staat, beweegt de
centrale as. De haspelslang wordt namelijk langzaam strak ingetrokken tijdens een
watergift. Daarom is het belangrijk dat de
centrale as soepel kan blijven draaien. Van
Gils geeft de lagers een smeerbeurt. Om een
indicatie te geven van hoeveel water er door
de haspelslang heen gaat, geeft Kooistra
aan dat het om ongeveer 80 m3 water per
uur gaat. In een seizoen met 700 draaiuren
is dat 56.000 m3. Tijdens het onderhoud
wordt de haspelslang leeggeblazen. Zo zit
er geen water meer in dat in de winter kan
bevriezen.

3 Olie verversen
Wil je niet stil komen te staan in het seizoen, dan moeten er regelmatig diverse
onderdelen vervangen worden. Voor sommige is dat nodig na 600 draaiuren of na een
jaar. Dat geldt voor het brandstoffilter, het
motoroliefilter, de motorolie en het luchtfilter. Het luchtfilter vervangen is een kwestie van eruit draaien en een nieuwe monteren. Ook de olie wordt ververst. Voor een
monteur die het hele jaar dit werk doet, is
het een makkelijke klus, volgens Van Gils.
Hij laat het lijken of het niet veel werk is,
maar hij weet precies naar welke cruciale
punten hij moet kijken. Met een standaard
controle kan hij zo een hele dag bezig zijn.
Het stopt niet bij de controle binnen. “Voordat hij terug naar de klant gaat, testen we
de haspel buiten om te zien of alles werkt.”

2 Vetkoord
Om de as van de waterpomp zit een vetkoord. “Dit is een hard koord voorzien van
vet en zorgt voor de afdichting in de waterpomp”, laat Van Gils weten. Doordat het
op de as zit, slijt het vetkoord. Tijdens het
draaien gaat er altijd wat water doorheen,
maar als hij te ver versleten is, gaat de
waterpomp lekken tot hij niet meer dicht
te krijgen is. De waterpomp zelf gaat zo’n
4.000 draaiuren mee en moet daarna vervangen worden.

5 Controle
zuigslang
De zuigslang wordt gecontroleerd op mankementen. De slang kan namelijk poreus worden. “Dat zie je niet, omdat er geen druk op
staat”, geeft Kooistra aan. “Het risico kan
zijn dat er ook lucht mee gezogen wordt. Dat
heet cavitatie en veroorzaakt slijtage aan de
waaiers van de waterpomp.” Door cavitatie
worden de waaiers dunner. “Hoe dunner de
waaiers, des te meer gas gegeven moet worden om de waterdruk te behouden. Het kost
dus steeds meer brandstof.” Aan het eind
van de zuigslang zit een zuigkorf. Bij nieuwe
haspels zit er een tweede, grotere zuigkorf
omheen. Deze houdt vuil tegen en zorgt voor
een betere watertoevoer.
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