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Presenteert: 
 

Winterklaar maken van schepen. 

Waar is Jachtservice Leiden goed in? 

•  STEYR Marine Diesel Engines. 
•  Volvo, Yanmar, Vetus en div. andere motoren. 
•  Storingen verhelpen aan diesel motoren. 
•  Moeilijke elektronica problemen oplossen. 
•  Mastervolt en Viktron systemen. 
•  Dieselbrandstof analyse. 
•  Accu controle D.M.V. BAT3 van Bosch. 
•  Canbus systemen doormeten. 
•  In bezit van: oscilloscoop en endoscoop. 
•  Uitlezen van: STEYR Motoren, Volkswagen marine en Mastervolt producten. 
•  Onderhoud en service aan de meest voorkomende schepen. 
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Presenteert: 
 

Winterklaar maken van schepen. 



Het programma: 
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  Koelvloeistof en antivries 
  Drinkwatersysteem 
  Toiletsysteem / buitenwater 
  Motor / generator set 
  Electra / accu’s 
  Brandstofsysteem 
  Buitenboord motor 
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Starbrite Antivries 

Stolpunt   -12°C 
Beekpunt -45°C 

(mono) ethyleenglycol (giftig) 
Propyleen glycol    (niet giftig) 
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Watersystemen 
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Drinkwater systeem 
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Boiler 
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Water uit boiler halen 
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Waterpomp leegmaken 
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Drinkwater systeem 
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Toilet winterklaar maken 
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Afsluiter winterklaar 
maken 
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Div. aandachtspunten 
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Douche afvoer 
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Kogel kraan 
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Thermostaat kraan 
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Dieselmotor en generator 
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STEYR MO 236 
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Accusysteem en elektra 
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Boeg en hekschroef 
Uitschakelen 
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Accu systeem 
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Omvormer uitschakelen 
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Brandstofsysteem 
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Diesel systeem 
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                      Stalen tank:  

 

 Voltanken in het najaar. 

 Toevoegen van Startron. 

 Toevoegen van Forte in voorjaar. 

Voorkomt roestvorming in tank. 

Voorkomt vocht in tank. 

                       Kunststof tank:  

 

 Aftanken in het voorjaar. 

 Toevoegen van Startron. 

Kunststof kan niet roesten. 

Er vindt minder condensatie plaats. 

Verse brandstof, motor loopt beter. 

Wanneer tanken? 
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Diesel groffilter 
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Buitenboord motor 



28 
www.jachtserviceleiden.nl 

Buitenboord motor 
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Einde 

Bedankt! 
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Stappan plan 
 
 Drinkwatertank leeg laten lopen door de kraan te openen. 
 Aftappomp op aftapkraan boiler aansluiten. 
 Warmwaterkraan in keuken of toilet openen 
 Aftappomp aanzetten en water overboord pompen. 
 Bij de waterpomp de aanvoer en afvoer leidingen demonteren. 
 Waterpomp inschakelen en het laatste beetje water laten wegstromen. 
 Aan en afvoerslangen hydrofoor wegnemen en het water eruit laten     
stromen. 
 Laatste water uit warm en koud water leidingen doorblazen.  

 


