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Winteronderhoud duur?



12 Manieren om minder uit te 
geven aan winteronderhoud
Bij het aanbreken van de winterperiode wordt vaak te veel geld en tijd aan machineonderhoud 

besteed. Onze twaalf bespaartips maken het onderhoud van uw machines een stuk aangenamer 

én goedkoper!    

Koop tijdig in. Eenmaal bezig met het winteronderhoud van uw 

machines, zult u niet snel misgrijpen wanneer u uw voorraad op 

tijd hebt aangevuld. Te veel bestelt? Spreek met uw leverancier af 

dat u de onderdelen kosteloos mag retourneren.

Bundel uw inkopen. Meerdere machines te onderhouden? Dan 

heeft u vaak ook meer onderdelen (van hetzelfde soort) nodig. 

Bestel al uw onderdelen bij voorkeur binnen een order. Hoe groter 

de order, des te hoger de korting die een leverancier wil geven. 

Zet in serie. Wanneer u meerdere machines van hetzelfde type 

heeft, is het handig deze zoveel mogelijk in serie te zetten. U kunt 

ze dan gemakkelijk achter elkaar een beurt te geven. Tijdens zo’n 

seriebeurt wordt ook vaak van hetzelfde gereedschap gebruik 

gemaakt. Door deze manier van werken heeft u sneller al uw  

onderhoud gedaan.
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Offertes aanvragen loont! Loop eens langs uw machines en inven-

tariseer welke dure onderdelen u nodig heeft. Vraag hiervoor een 

offerte op bij verschillende leveranciers. Vaak valt er veel te be-

sparen! 

Instrueer het personeel. Inventariseer samen met de uw werkne-

mers welke schade uw machines afgelopen seizoen hebben opgelo-

pen en bespreek deze. Leg hierbij extra de nadruk op de gevolgen 

van niet smeren. Zo weten ook uw werknemers welke maatregelen zij 

dienen te toe te passen om het komende jaar nog meer te besparen 

op onderhoudskosten. 

Vermijd zwakke punten. Loopt u vaak tegen een mankement 

aan wat het gevolg is van een zwakte in de machine zelf? Probeer 

deze dan door eigen aanpassingen weg te werken of informeer 

eens bij een leverancier of er niet een oplossing voor is.  

Maak smeersnippels bereikbaar. Fabrikanten brengen de 

smeersnippels van machines soms op de meest onmogelijke 

plekken aan. Maak ze via een leiding bereikbaar of gebruik een 

vetnippel met een andere hoek.  

Controleer vetnippels regelmatig. Wanneer vetnippels te wei-

nig worden bijgehouden, kunnen ze door vuil of uitgehard vet 

dicht gaan zitten. Bij het erop zetten van een vetspuit  lijkt het 

dan of er voldoende vet in het scharnierpunt of lagerhuis zit. Ter-

wijl de vetnippel in werkelijkheid verstopt zit. Door regelmatig 

alle vetnippels na te lopen, kan dit voorkomen worden.
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Monteer met vet. Wanneer alle bouten met vet of een goed  

kruipolie zijn gemonteerd, zijn deze een volgend seizoen veel  

gemakkelijker te demonteren. Zorg er tevens voor dat de stellers 

van maaikooien goed in de kruipolie staan. Ze kunnen anders in 

de loop van het seizoen vast komen te zitten. 

Controleer keerringen. Wanneer een machine voor de winter de 

schuur ingaat, wordt deze vaak netjes schoon gespoten. Eventuele 

beginnende lekkage op een keerring van de wielnaaf, hydromo-

tor of krukas zie je dan niet. Laat een machine na de winterbeurt 

altijd even proefdraaien en stal deze vervolgens op een schone 

vloer. Eventuele lekkages aan een keerring vallen dan eerder op. 

Blijf smeren! Wij hebben uitgerekend dat wanneer onze klanten 

beter zouden doorsmeren, er 25% minder onderdelen ter ver-

vanging nodig zijn. Goed smeren is zonder enige twijfel nummer 

1 in onderhoudsbesparing! Maak hierbij altijd gebruik van een 

kwalitatief hoogstaand vet. 

Ontspan aandrijfsnaren. Wanneer een aandrijfsnaar gespan-

nen staat, voel je de speling op een dynamo, spanrol of mespot 

niet. Al is de snaar nog zo goed, ontspan ze tijdens de winterperi-

ode. Zo voorkom je stilstand in het seizoen dat je de machines 

nodig hebt.
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Onze missie? Lees verder op de volgende pagina! 



contact opnemenKlik hier!

Contactgegevens
Spoorstraat 3A
4054MA Echteld
 
 +31 (0)344-645675

 +31 (0)6 83443636

 info@rdmparts.com

Onze missie
Een nieuwe machine betekent meestal dat je zo’n vijf jaar vast zit aan de kosten voor originele  

onderdelen. De prijs hiervan blijft veelal gelijk of stijgt zelfs. Dit terwijl de productie versnelt en  

volumes toenemen. Bij RDM Parts vinden we dit een ongewenste situatie. Daarom gaan uw machine-

gerelateerde kosten bij ons wel omlaag en kunt u het rendement van uw machine verbeteren. Meer 

weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

  

https://www.rdmparts.com/s-13-contact
https://www.rdmparts.com/s-13-contact

