Hanse Winterklaartips
Motor Volvo Penta (nog in het water):





Motor warmdraaien en met vacuum pomp oude olie verwijderen
Olie filter vervangen
Verse olie toevoegen
Diesel filters vervangen

Motor (uit het water):
 1:2 mengsel antivries-water in emmer aanmaken
 Koelwater slang van staartstuk los maken, en in de emmer hangen
 Motor starten en door laten lopen tot de emmer leeg is.
 Motor stoppen
 Koelwater slang weer goed bevestigen
 Impeller verwijderen, controleren, insmeren met glycerine en in
een ziplock zak opbergen
 1 keer in de 2 jaar
 aanzuigkorf vullen met antivries en afsluiter even open tot deze ca. 10 cm
zakt. dit enige malen herhalen zodat je zeker weet dat de afsluiter gevuld
is met antivries, dan afsluiter dicht zetten. alles weer aansluiten en of
deksel dichtdraaien.
Watertanks:
 Terwijl de boot nog in het water ligt de tanks zoveel mogelijk leeg
pompen
 Warmwater boiler mbv waterbestendige stofzuiger onder het
aftapkraantje leeg maken.
 Tank afsluiters dicht en slangen van hydrofoor losmaken
 Met kranen open, tanks en de slangen mbv waterbestendige
stofzuiger leeg zuigen
 Drinkwater antivries aan tanks en de slang achter de hydrofoor
toevoegen
 Slangen weer vast zetten en met kranen open even de hydrofoor
aanzetten
Toilet: Boot in Water:
Kniestuk boven de afsluiter in bun verwijderen en vervangen door ¾ borstnippel messing
met messing T stuk ¾ en slangtule ¾ .deze weer op de slang aansluiten.
Overblijvende opening op T stuk voorzien van een verloopring ¾-1/2 inch en voorzien van
een slangtule ½ " slang aansluiten ca.60 cm en vullen met antivries.
Oppompen van toilet zodat aanzuigslang volzit incl.de pot bodem. Afsluiter openzetten en
navullen dan afsluiter dicht zodat ook deze geschikt is voor de winter.
Slang tule verwijderen en vervangen met een plug ½ "dan is deze ook direct weer
beschikbaar voor volgend jaar.
Vuilwatertank: Boot in water:
Leegpompen en voorzien van ca.1 ltr antivries. Slang bij afsluiter (op het T stuk) losmaken
en vullen met antivries terwijl de afsluiter dichtstaat. Dan afsluiter even open en direct
weer dichtdraaien. Idem de douche put vullen met antivries,pom p aanzetten.
Wastafel afvoer vullen met antivries ,afsluiter openhouden en nadat hoeveelheid gezakt is
bijvullen en afsluiter dicht. Idem met keuken afvoer ,zelfde handeling. Kogelafsluiters
moeten gevuld zijn met antivries anders bevriest de kogel en bars t deze open.

