
Onderhoud Scheerkoppen 
 

De scheermessen moeten voor, tijdens ( om de 15 minuten) en na elk gebruik gesmeerd 
worden met een druppel olie. 
Indien je het makkelijker vind kan je om tussentijds te oliën ook een spuitbus gebruiken van 
Oster, Andis of Artero. 
LET WEL steeds de tondeuse met de kop naar onder richten bij het aanbrengen van olie anders 
loopt deze de motor in en dit kan motor onherstelbaar beschadigen. 
 
 
 
                                                                                         Tondeuse naar onder richten tijdens het oliën 
 
 
 
 
 
 
 
 Als de messen strepen achterlaten of zich verlangzamen of heel warm worden is dat een zeker 
teken dat u olie 
nodig hebt. Breng enkele druppels olie van voren en zijdelings de messen aan  
Neem de overtollige olie met een zacht, droog doekje weg.  
Beschadigde of gekerfde messen moeten meteen verwijdert worden om verwondingen te 
vermijden. 
 
 
Reiniging 
Reinig steeds uw scheerkop ,olie deze met een druppel dikke olie ( meegeleverd met tondeuse) 
alvorens deze op te bergen. 
Deze olie voorkomt dat de scheerkop zich vastzet door condens die in de lucht hangt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bewaring 
Bewaar de scheerkoppen ook steeds op een warme en vooral droge plaats om roest en het 
vastzetten van de kop te vermijden. 
Een fijne laag olie op het boven- en ondermes is noodzakelijk om een goed scheerresultaat 
te bereiken en om de levensduur van de scheermachine te verlengen . 
 
Tips 
Scheer niet op vuil , stof of zand dit geeft enorme slijtage aan de messen. 
 
 
 
 

 
 
 



Onderhoud Tondeuse 
 
Reinig uw tondeuse door deze uit te borstelen met het bijgeleverd borsteltje of eventueel een 
tandenborstel , je kan ze ook met de waterblazer of compressor schoonblazen( verwijder de 
haren) en de filter te reinigen alvorens deze op te bergen. 
Een verstopte filter zorgt er voor dat de motor geen lucht kan aanzuigen en verbrand. 
Let altijd goed op dat er geen olie in de motor loopt tijdens het oliën van uw scheerkoppen. 
Stuur uw tondeuse minstens een maal per jaar op onderhoud , hier zal men deze zuiver maken 
aan de binnenkant , de koolborstels , aandrijfarm ,kabel , batterij ,…. Nakijken. 
Dit kan u op lange termijn veel kosten besparen aan stukken die ontstaan door het niet 
onderhouden van uw toestel. 


