Omschrijving Smeer en controle lijst
Bovendeks
a as geleiderol schoonmaken en invetten
as schuiftandwielen schoonmaken en invetten
scharnierpunten druppel olie 6x
b vetnippels doorsmeren 8x
a assen schuiftandwielen schoonmaken en invetten
Ankerlier
Scharnierpunten o.a rembanden, geleiderollen
B vetnippels doorsmeren 9x
C handwielen controleren op soepel draaien, schuiftandwielen, veiligheidspallen
1x groot en 1x klein op soepelheid controleren
D ankers laten vallen, handgrepen soepel bevestigbaar maken na uitnemen
schroefdraad invetten
b 1x vetnippel
Roerkoning
a 2x knevels
Achterluik
B 2x vetnippel op scharnierpunten
c lantaarn uit nemen en omdraaien, lampje moet gaan branden
Reddingsboei SB
c zit veiligheidslijn niet in de knoop
Reddingsboei BB
a asje druppel olie
CO2 kraan
C hendel op soepel draaien controleren, richting CO2 koker draaien
c grote rode deksel iets oplichten, alarm moet nu af gaan
CO2 alarm
c 1=2 pijpjes naast walaansluiting, klepjes moet open staan en soepel afsluitbaar
zijn,
Ontluchting 2= bb rode gebogen pijp, klep moet goed afsluitbaar zijn
Machinekamer
a druppel olie op de kabels en scharnierpunten
Gashendel
a kabel van de motor stop knop een druppel olie
Stop knop
a gas hendel een druppel olie
Gas hendel
c controleren
Kompas lampje
Machinekamerluik a scharnieren druppel olie
B afsluithendel doorsmeren
a 3x beetje grafiet inspuiten
Hangslootjes
c kraan moet soepel open en dicht gedraaid kunnen worden (kraan staat altijd open
Brand en lenskraan )
C afsluitdeksel, voor koppeling van de brandslang, moet soepel los en vast
gedraaid kunnen worden
d brandkraan en lensleidingen werkelijk uitproberen
a scharnierpunten, (denk om remband)
Zwaardlieren
D uit elkaar halen en assen in vetten
Zwaardlierblokken a druppels olie tussen schijf en wand
C controle op gangbaarheid schijven (indien niet soepel draaien zie D)
D blokken uit elkaar halen en smeren (het zijn gelagerde blokken) schijf
verwijderen, roestvrije plaatjes + achterliggende nylon ringen wegnemen, goed
schoonmaken een paar druppels dunne olie tussen het lager laten lopen (lager moet
soepel draaien) een laagje kogellagervet aanbrengen en nylon ringen +afdekplaatje
bevestigen
b vetnippels doorsmeren
Zwaardkoppen
Ontluchtingkorfjes 3x c watertanks en voor WC. Korfje + balletje
Zeillier

Veiligheidshaken 4x a veiligheidshaak, verend lipje smeren en soepel gangbaar maken. Smeerreep 1x,
Traveler 2x, ?
b vetnippel op klauw
Klauw
Blokken in de mast b vetnippel op de blokken
b vetnippels bovenop
Koekoek
a knevels
Douche luiken
B vetnippels
a veiligheidshaken, verende lipjes smeren en soepel gangbaar maken
Kluiversluitingen
a knevels druppel olie
Ankerluik
Overtollige olie en vet direct verwijderen

Benedendeks

Luchtfilter zwartwaterc eventueel vervangen
Accu’s
Huidafsluiters
Brandmelders

