VOF VAN DER SCHEER
VEESSER ENKWEG 45
8194 LK VEESSEN

TELNR. 0578-631292
EMAIL bvdscheer@zonnet.nl

Openingstijden ma t/m vrij 8.00 tot 17.30

za 8.00 tot 12.30

Winteronderhoud
Het is weer zover, de winterbeurt van de gazonmaaier komt er aan. Om het
maaibeeld optimaal te behouden, adviseren wij u voordat het maaiseizoen begint, uw
gazonmaaier een kleine of grote onderhoudsbeurt te geven. Dit kunnen wij voor u
doen.
Wat houdt dit in:
Uw tuinmachine wordt schoongemaakt, messen worden geslepen, olie en bougie
worden vervangen, luchtfilter wordt gereinigd c.q. vervangen mits nodig en de
machine wordt doorgesmeerd. Slijtagedelen zoals bijvoorbeeld de V-snaren worden
nagezien en als het nodig is worden ze vervangen.
•

Loopmaaier elektrisch: schoonmaken, slijpen van messen, schoonblazen motor,
wielen worden gedemonteerd en de lagers gesmeerd, controle op slijtdelen, controle
op bedrading.

•

Loopmaaier benzine: machine reinigen, olie verversen, mes slijpen en
balanceren, wielen worden gedemonteerd en de lagers gesmeerd, tandwielen vetvrij
maken, bougie wordt vervangen, luchtfilter reinigen cq vervangen, snaren worden
nagezien en zo nodig vervangen, getest en afgesteld.
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Zitmaaier: machine reinigen, olie verversen, mes slijpen en balanceren,
wiellagers worden gesmeerd, bougie vervangen, luchtfilter gecontroleerd indien
nodig vervangen, brandstoffilter wordt vervangen, indien aanwezig wordt oliefilter
vervangen snaren en accu worden nagezien en zo nodig vervangen, getest en
afgesteld.

•

Bosmaaier: machine reinigen, olie verversen (bij 4-takt machine), luchtfilter /
bougie reinigen cq vervangen, schoonmaken draadkop, tandwielkop vet
bijvullen, mes slijpen (indien aanwezig), getest en afgesteld.

•

Kettingzaag: machine reinigen, luchtfilter / bougie reinigen cq vervangen, slijpen
ketting, afbramen blad, koppeling smeren, getest en afgesteld.

•

Doorslijpmachine: machine reinigen, v-snaar controleren cy vervangen,
luchtfilter / bougie reinigen cq vervangen, getest en afgesteld.

•

Buitenboordmotor: machine reinigen, luchtfilter / bougie reinigen cq vervangen,
olie verversen (bij 4-takt motor), lagers smeren, getest en afgesteld.
Uw voordeel:

•

Onderhoud op een tijdstip dat u het beste schikt

•

Uw machine weer in topconditie

•

Veilig werken met uw machine

•

Minder kans op problemen in het seizoen

•

Langere levensduur van uw machine

