
Goed smeer-
technisch 
onderhoud?  
Zorg dat de basis  
op orde is!

n  Alle machines en onderdelen  
in beeld

n  Net als alle smeermiddelen
n  Wat moet gebeuren en door wie?
n  En waarmee en wanneer?
n  Slimmer onderhoud scheelt een 

hoop extra werk: check onze tips!



Goed smeertechnisch onderhoud is een vak apart
Hoe zorg je ervoor dat je de basis op orde hebt?

Waar ga je beginnen?

n  Heb je de smeeracties in beeld? Oftewel, weet je 
welke punten wanneer gesmeerd moeten worden  
en met welk smeermiddel?

n  Weet je door wie de smeeracties worden  
uitgevoerd?

n  Wat zijn de risicovolle of kritieke smeerpunten als  
het gaat om veiligheid en betrouwbaarheid?

n  Hoe zit het met de smeertechnische kennis van  
jezelf en je collega’s?

n  Voldoet de opslagruimte voor de smeermiddelen  
aan de wetgeving en jullie eigen standaard?

n  Wordt er schoon en hygiënisch gewerkt?

n  Is alle documentatie van de smeermiddelen  
actueel en binnen handbereik?

Wat heb je ervoor nodig?

n  Betrokken collega’s die het belang en de  
voordelen inzien.

n  Een overzichtelijk plan van aanpak en duidelijke 
verantwoordelijkheden.

n  Een praktisch smeerschema met smeerfrequenties  
en het specifieke smeermiddel per toepassing. 

n  Een totaal onderhoudsplan waarbinnen dit  
schema past.

n  Kennis van smeertechnisch onderhoud en genoeg  
tijd voor het uitvoeren ervan. 

n  Geschikte hulpmiddelen en gereedschappen  
(zoals vetspuiten, oliekannen, pompen) en de  
juiste smeermiddelen.

n  De juiste smeermiddelen, hulpmiddelen en een 
verzorgde en (voedsel-) veilige opslagruimte.  

Als je wilt dat we je helpen...

n  Sinds 1934 is Van Meeuwen actief op het vakgebied 
‘smeren’. 

n  Met zo’n 70 medewerkers staan we in Nederland  
en België dag in dag uit voor je klaar.

n  Snelheid en gemak in combinatie met service en 
kwaliteit staan centraal in onze manier van werken.

n  Je kunt bij ons terecht voor alles wat te maken  
heeft met optimaal smeertechnisch onderhoud.  
Dat betekent adviezen, opleidingen, smeerschema’s, 
smeermiddelen, handige tools en veel meer. 

n  Heb je smeertechnische vragen of specifieke 
uitdagingen waar je niet uit komt? Als je onze hulp 
nodig hebt, laat het weten.  

Jij bent er verantwoordelijk voor dat het machinepark staat als een huis en dat alles optimaal draait. Zorgen voor betrouwbaarheid en 
veiligheid is je kerntaak, een mooie uitdaging. Het smeertechnisch onderhoud is te vaak een ondergeschoven onderdeel binnen het totale 
onderhoud. Misschien herken je dat. Gebrek aan tijd en kennis wordt dan meestal als oorzaak gegeven. Heel erg zonde en onnodig vinden 
wij bij Van Meeuwen, want de impact van goed smeertechnisch onderhoud op de output van de productie is enorm! 

Wij geloven in slimmer smeertechnisch onderhoud. Met relatief weinig inspanning en kleine investeringen kun je in de basis al grote 
stappen maken. Alleen al door het onderhoud goed in te richten, kun je meer dan 60% besparen. Dat betekent vaak veel minder 
benodigde tijd en ook veel minder verbruik in liters en kilo’s. Maar verbeteren is niet zomaar gedaan. Zorg eerst dat de basis goed is.  
Hier volgen enkele tips en ideeën: 
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